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СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА ВЪЗДУХА И ВАЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ РАЧЕВ,  НИКОЛИНА АСЕНОВА

Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

Георги Рачев, Николина Асенова. СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И 
ОСАДКОВ В БОЛГАРИИ

В статье анализируются температуры воздуха и осадков в периоде 1961–2015. Использованы данные с 
сезонных и годовых стоимостях 9 метеорологических станций. Периодами сравнения являются 1961–1990 
– базисный, 1986–2015 и 2000–2015. Самая существенная тенденция к изменению температуры и осадков 
наблюдатся с начала XXI века. Премены более ощутимы в северных частях страны.

Ключевые слова: изменение климата, современные изменения, температуры воздуха, осадков, изменение 
климата в Болгарии. 

Georgi Rachev, Nikolina Asenova. CURRENT CHANGES OF THE AIR TEMPERATURE AND PRECIPITA-
TIONS IN BULGARIA

The article analyses the air temperature and precipitations variability during the period 1961–2015. The data 
used is about the seasonal and annual values of 9 meteorological stations. The periods compared are 1961–1990 
basic, 1986–2015 and 2000–2015. The trend in the change of air temperature and precipitations is observed most 
significantly since the beginning of the 21st century. The changes are more pronounced in the northern parts of the 
country.

Keywords: climate change, current change, air temperature, precipitation, variability in the climate in Bulgaria.

УВОД

Климатът винаги се е изменял поради развитието на естествените причини, които 
го пораждат – частични изменения в радиационното излъчване на Слънцето или вул-
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каничните изригвания, които влияят на атмосферата, замърсявайки я с прах и др. Като 
цяло през различните геоложки периоди в различните райони на Земята той винаги 
е търпял значителни промени. Днес, човечеството, чрез своето развитие и дейност, 
неминуемо се оказва фактор в част от промените настъпили в природата на нашата 
планета.

Въпросът за изменението на климата се поставя през 80-те години на XX век като 
проблем, свързан с дългопериодичните изменения в глобалния геобиохимичен цикъл 
и свързаното с това въздействие върху климата (Николова, 2005).

По данни от Центъра за управление на сушите в Югоизточна Европа е установено, 
че над Балканския полуостров от края на XX век и в началото на XXI век се наблюдава 
тенденция към увеличаване на засушаванията и намаляване на валежите (http://www.
dmcsee.org). В доклада на IPCC, 2007 се посочва, че за периода 1906–2005 средната 
глобална температура се е повишила с 0.74 °C. Установеното затопляне на системата 
суша–океан в периода 1880–2012 година е +0.85 °C, а трите десетилетия между 1983 и 
2012 година са най-топлите за изтеклите 1400 години (IPCC, 2014). 

Целта на разработката е да установи, има ли, доколко, и в каква степен е настъпила 
промяна в температурата на въздуха и валежите през последните 55 години на терито-
рията на България, свързани с изменението на климата в глобален мащаб.

Актуалността и значението на изследването се определя от тенденциите в промяна-
та на климата и влиянието им върху различни сфери от стопанската дейност.

Основен обект на изследването са промяната на температурата на въздуха и вале-
жите в различни райони на страната, като е обърнато внимание на измененията през 
последните 16 години.

Предмет на изследването е сравнителен климатичен анализ на съвременните коле-
бания в хода на климатичните елементи, статистическа оценка, класификация и обоб-
щение на условията за възникване. 

ИЗХОДНИ ДАННИ

Използваните данни са за годишните и месечните стойности на температурата 
на въздуха и сумата на валежите за периода 1961–2015 г. от девет метеорологични 
станции разположени сравнително равномерно по територията на страната – Видин, 
Ловеч, Разград, Варна, Садово, Кърджали, Кюстендил, Сандански и високопланинска-
та станция при връх Мусала (табл. 1).

Като изходни са използвани данните за средните месечни и средните годишни стой-
ности на температурата, а за валежа – месечното и годишно количество. Въз основа на 
средните месечни температури и валежи са изчислени сезонни и годишни стойности. 
Направеното разграничение на климатичните сезони е оправдано, предвид нуждата 
всеки един от тях да съдържа характеристиките относно слънчевата радиация и режи-
ма на топлина и влага в средните географски ширини (Топлийски, 2006).

Тенденциите в многогодишните изменения на температурата на въздуха и вале-
жите са определени чрез линейна регресия. Анализът на многогодиш ните изменения 
е направен и чрез аномалиите на температурата на въздуха и валежите. Изчислени са 
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аномалии на осреднените данни за температура като разлика на стойностите за отдел-
ните години от средната за периода 1961–1990 г. Аномалиите на валежите са устано-
вени чрез отклоненията на сезонните валежи за всяка година като процент от съот-
ветния сезонен валеж за периода 1961–1990 г. При валеж под 100% от този за периода 
1961–1990 г., годините се разглеждат като сухи, а при валеж над 100% от нормата – ва-
лежни. В зависимост от стойностите на валежните аномалии са определени градации 
за сухите и валежни години (табл. 2). 

Сравнен е ходът на стойностите на елементите за три периода. По нормите, опреде-
лени от Световната метеорологична организация (СМО), като базисен е взет периодът 
1961–1990 г. Към този период са отнесени и данните за последния тридесетгодишен 
период 1986–2015 г. и периода след 2000 г. – 2000–2015 г. Сравнени са годишните, 
сезонните и месечните изменения на двата елемента за различните станции. 

Климатичната норма, спрямо която са анализирани отклоненията, се отнася за пе-
риода 1961–1990 година, който е препоръчителен от СМО. 

Таблица 1
Table 1

Основни характеристики на използваните станции
Basic features of the used stations

Станция Дата на откриване Надморска 
височина, m

Географска 
ширина

Географска 
дължина

Видин 1.10.1917 г. 35 43°39' 22°51'

Ловеч 1.03.1952 г. 165 43°10' 24°43'

Разград 4.07.1892 г. 206 43°31' 26°32'

Варна 1.01.1892 г. 30 43°12' 27°55'

Садово 1.09.1891 г. 153 42°09' 24°57'

Кърджали 8.11.1914 г. 241 41°39' 25°22'

Кюстендил 1.02.1894 г. 510 42°17' 24°41'

Сандански 1.05.1918 г. 191 41°34' 23°17'

Мусала 1.12.1932 г. 2925 42°10' 23°35'

Таблица 2
Table 2

Класификация на годините според процентното отклонение на валежа от климатичната норма
Classification of years according to the percentage deviation of the precipitation from the climatic norm

Валежни години P % от нормата Сухи години P % от нормата

Слабо валежни 101–125 слабо сухи 75–99

Средно валежни 126–150 средно сухи 50–75

Силно валежни > 151 силно сухи < 50
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Основен източник на данни до 1981 г. са метеорологичните годишници. След 1981 г. 
Институтът по метеорология и хидрология към БАН престава да издава метеороло-
гичните годишници и въвежда продажбата на метеорологичните данни, поради тази 
причина всички данни за периода след 1981 г. са взети от различни сайтове за клима-
тична информация.

РЕЗУЛТАТИ

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА В БЪЛГАРИЯ

Средната годишна температура на въздуха е най-висока в ст. Сандански. Според 
Рачев (2003) това е най-топлият район в България определен като средиземноморски 
климат със студена зима. От началото на XX век средната годишна температура в  
ст. Сандански е над 14 °С, като след 2006 г. тя е между 14,8 °С и 15 °С, което е над  
1 °С повишение спрямо климатичната норма за периода 1961–1990 г.

От 1999 г. се наблюдават положителни стойности на годишните аномалии на тем-
пературата, почти по цялата територия на страната, които са били най-високи през 
2000 г. и 1994 г. (Николова, 2010). 

Положителни аномалии след 2000 г. с трайно покачване на температурата се отчита 
в станциите Сандански, Садово, Ловеч и Разград (фиг. 1). Топли години са били 1966, 
1994, 2000, 2007 и 2012 г., а линейният тренд е положителен във всички изследвани 
станции. 

От анализа на средните месечни и годишни температури на въздуха ясно личи, че 
за периода 1961–2015 г. най-голямо повишение на температурата на въздуха има при 

Фиг. 1. Аномалии на средните годишни температури на въздуха за периода 1961–2015 спрямо  
климатичната норма 1961–1990 за станция Ловеч и станция Мусала

Fig. 1. Average annual air temperature anomalies for the period 1961–2015 to the climate norm 1961–1991  
for station Lovech and station Musala
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ст. Ловеч и Разград с 0,5 °С спрямо климатичната норма и 0,4 °С при ст. Сандански и 
Варна. Най-слабо е покачването при ст. Кърджали с 0,2 °С (табл. 3). Във високопла-
нинска станция Мусала се наблюдава трайно покачване на температурата на въздуха 
от началото на 21 век с положителни аномалии (фиг. 1). При разглеждане на перио-
да 1961–2015 г. спрямо климатичната норма, увеличението на Мусала е 0,3 °С, но 
при сравнение с последния тридесетгодишен период 1986–2015 г. увеличението е от  
0,6 °С, а за периода 2000–2015 г. средната годишна температура на върха е –2,1 °С или 
с един градус над нормата (табл. 3).

Таблица 3
Table 3

Отклонения на температурата на въздуха за периоди 1961–2015г., 1986–2015 г.  
и 2000–2015 г. спрямо нормата 1961–1990 г. (в °С)

Deviation of the average seasonal air temperature for the periods 1961–2015, 1986–2015  
to the norm 1961–1990 (°С)

Станция Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.

Видин
1961–2015 0,6 0,2 0,4 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 –0,2 0,0 0,0 –0,3 0,3
1986–2015 1,4 0,5 0,8 0,2 0,3 0,9 1,2 1,4 –0,1 0,0 –0,1 –0,5 0,5
2000–2015 1,2 0,3 1,2 0,3 0,6 1,1 1,5 1,7 –0,1 0,1 0,8 –0,1 0,7

Ловеч
1961–2015 0,9 0,6 0,7 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5
1986–2015 1,9 1,4 1,3 0,6 0,6 1,0 1,4 1,9 0,7 0,9 0,4 0,5 1,0
2000–2015 2,0 1,6 2,3 1,0 1,3 1,4 1,9 2,5 1,1 1,4 1,7 0,9 1,5

Разград
1961–2015 0,6 0,4 0,3 0,0 0,2 0,4 0,7 0,9 0,2 0,3 0,3 0,0 0,5
1986–2015 1,2 0,8 0,7 0,2 0,2 0,7 1,4 1,8 0,5 0,5 0,2 0,1 0,9
2000–2015 1,3 1,0 1,6 0,6 0,9 1,0 1,9 2,4 0,8 1,0 1,6 0,6 1,4

Варна
1961–2015 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 –0,1 0,4
1986–2015 0,9 0,6 0,8 0,4 0,4 0,8 1,2 1,4 0,4 0,3 –0,1 –0,3 0,6
2000–2015 1,1 1,0 1,7 1,0 1,2 1,3 2,0 2,3 1,0 0,8 1,1 0,3 1,2

Садово
1961–2015 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 0,2 0,4 0,1 –0,1 0,3
1986–2015 0,9 0,4 0,6 0,3 0,3 0,9 1,2 1,6 0,5 0,7 0,0 –0,3 0,7
2000–2015 0,8 0,4 1,3 0,4 0,6 1,1 1,5 1,9 0,6 1,0 1,0 –0,1 0,9

Кърджали
1961–2015 0,3 0,1 0,1 –0,1 0,0 0,2 0,3 0,5 0,1 0,3 0,0 –0,2 0,2
1986–2015 0,6 0,2 0,2 –0,2 –0,2 0,3 0,8 1,1 0,2 0,3 –0,3 –0,5 0,2
2000–2015 0,8 0,6 1,0 0,1 0,3 0,4 1,0 1,6 0,4 0,6 0,7 –0,1 0,6

Кюстендил
1961–2015 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 0,1 0,3 0,3 0,0 0,3
1986–2015 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,7 1,2 1,5 0,3 0,5 0,2 –0,2 0,5
2000–2015 0,9 0,4 0,9 0,4 0,7 1,1 1,6 2,0 0,5 0,8 1,0 0,3 0,9

Сандански
1961–2015 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,6 0,8 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4
1986–2015 0,9 0,6 0,6 0,3 0,5 1,1 1,4 1,7 0,5 0,5 0,5 0,1 0,7
2000–2015 1,1 0,9 1,2 0,6 0,9 1,2 1,7 2,1 0,6 0,9 1,4 0,6 1,1

вр. Мусала
1961–2015 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3 0,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3
1986–2015 1,0 0,5 –0,1 0,3 0,6 1,1 1,5 1,5 0,2 0,6 0,5 0,4 0,6
2000–2015 0,5 0,3 0,4 0,7 1,1 1,4 1,9 1,9 0,3 0,9 1,3 0,7 1,0
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В настоящото изследване за разглеждания период 1961–2015 г. се установява по-
вишение във всички станции с 0,2÷0,5 °С спрямо климатичната норма 1961–1990 г. 
Ако сравняваме с последния тридесетгодишен период 1986–2015 г. повишението на 
температурата на въздуха е 0,3÷1,0 °С. А при сравнението на периода 2000–2015 г. 
повишението е 1,0÷1,5 °С (табл. 3). Това показва едно значително повишение през 
последните 16 години. 

През зимата се установява слабо затопляне за периода 1961–2015 г. спрямо 1961–
1990 г. Линейният тренд е позитивен, но не е статистически значим за повечето стан-
ции. Статистически значим тренд се наблюдава само в станция Ловеч, където повише-
нието е с 0,5 °С спрямо климатичната норма 1961–1990 г., а в останалите станции няма 
големи разлики в отклоненията (табл. 4).

През пролетта също се забелязва тенденция към повишение на средните температу-
ри. Линейният тренд е положителен, но само статистически значим за Ловеч. 

Повишението на температурата на въздуха спрямо нормата при ст. Ловеч е с 0,5 °С, 
а при Видин и Варна с 0,3 °С (табл. 4). В останалите станции не е настъпила промяна 
при пролетните температури спрямо климатичната норма. 

След 1999 г. във всички станции преобладават години с положителни аномалии, 
като средно около 2–3 години са с температури под нормата.

Лятото се характеризира с най-висок линеен тренд, който показва, че при летни-
те температури има най-голямо повишение на температурата на въздуха. Периодът 
1961–2015 г. се отличава с покачване 0,4÷0,7 °С спрямо периода 1961–1990 г. 
Положителни аномалии на температурите се наблюдават след 1997 г. във всички 
станции. Най-голямо е покачването на температурата при станциите Сандански, 
Варна и Ловеч с 0,7 °С (табл. 4). Статистически значим тренд се очертава във всички 
станции с изключение на Кърджали. 

При станция Мусала след 1997 г. се наблюдава положителна аномалия на темпе-
ратурата.

Таблица 4
Table 4

Отклонение на средните сезонни стойности на температурата на въздуха за периода  
1961–2015 г. спрямо климатичната норма 1961–1990 г. (в °С)

Deviation of the average seasonal air temperature values for the period 1961–2015  
to the climate norm 1961–1991 (°С)

Станция Зима Пролет Лято Есен

Видин 0,1 0,3 0,6 –0,1
Ловеч 0,5 0,5 0,7 0,3
Разград 0,3 0,2 0,7 0,2
Варна 0,2 0,3 0,6 0,2
Садово 0,1 0,2 0,6 0,3
Кърджали 0,1 0,0 0,4 0,1
Кюстендил 0,1 0,1 0,5 0,2
Сандански 0,2 0,2 0,7 0,3
вр. Мусала 0,3 0,1 0,6 0,2
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От началото на XXI век с повишението на температурата се регистрират най-горе-
щите лета през 2002, 2007 и 2012 г. не само за изследвания период.

Есента е сезонът с най-слабо повишение на температурата. Линейният тренд не е 
статистически значим. Най-голямо отклонение в температурата има при ст. Сандански 
и Садово с 0,3 °С (табл. 4). В ст. Видин се наблюдава отрицателен линеен тренд и 
понижение на температурата на въздуха с 0,1 °С спрямо климатичната норма 1961– 
1990 г. Станцията при връх Мусала има позитивен тренд , който обаче не е статистиче-
ски значим, като след 2007 г. се наблюдава положителна аномалия. 

Най-голямо повишение се наблюдава през летните месеци юни, юли и август. По-
слабо увеличение на средните стойности се установява през април, септември и ок-
томври. Единственият месец, в който през периода 1986–2015 г. има застудяване, е 
декември при ст. Видин, Варна, Садово и Кърджали с 0,1÷0,5 °С (табл. 3). Най-слабо 
покачване на температурата на въздуха за периода 1986–2015 г. има в ст. Кърджали с 
0,3 °С и ст. Кюстендил и Видин с 0,5 °С. Значително затопляне се забелязва в ст. Ловеч 
с 1,0 °С и Разград с 0,9 °С.

Ако нарушим основното правило да преценяваме климата въз основа на средни дан-
ни от най-малко тридесетгодишни периоди и осредним средните годишни температури 
само за последните 16 години, ще установим повишение с 0,6÷1,5 °С (табл. 3). Над 1 °С 
е увеличението на в ст. Ловеч, Разград, Варна, Сандански и на вр. Мусала. Като се има 
предвид изключителната стабилност на този показател в свободната атмосфера (Велев, 
2002), разликата на върха е най-значима в сравнение с всички останали станции.

Ако сравним периода 1971–2000 г. при изследването на Велев (2002) с настоящото 
изследване, на вр. Мусала се отчита най-голямо затопляне от 0,1 °С за периода 1991–
2000 г., до 1,0 °С за периода 2000–2015 г., месец декември е с най-голямо повишение 
от застудяване с 0,8 °С през 1991–2000 г. с покачване 0,7 °С през 2000–2015 г.

Така изложените резултати показват, че за периода 1986–2015 г. повишението на тем-
пературата за месец юли и август е най-голямо в Северна България между 1,2÷1,9 °С,  
а за периода 2000–2015 г. покачването е между 1,0÷2,5 °С за цялата страна.

Причината за увеличението на летните температури се дължи на блокиращи анти-
циклони и по-чести нахлувания на тропичен въздух през лятото (Велев, 2002).

ВАЛЕЖИ

Валежът е другият важен за изследване в климатологията елемент, тъй като е един 
от основните показатели за степента на овлажнение на даден район. Като цяло негови-
ят режим е неустойчив, тъй като често се наблюдават случаи на обилни валежи, както 
и минимални и максимални месечни и годишни суми. 

Типичен умереноконтинентален валежен режим е характерен за станциите Видин, 
Ловеч и Разград, а континентално-средиземноморски – за Сандански и Кърджали. 
Преходни черти в режима на валежите има при – Варна, Садово и Кюстендил. Във 
високопланинската станция Мусала режимът на валежите е подобен на умеренокон-
тиненталния.

Валежите в България се изменят от 550–600 mm в низинните части до 1000–1100 mm 
в най-високите части на страната (Колева, 1991). Особеностите в разпределението на 



14

валежите са резултат от циркулационните условия на територията на България, които 
са чувствително повлияни от орографията.

Най-малки средни годишни валежни суми за периода 1961–2015 г. се отчитат в  
ст. Сандански и ст. Варна под 500 mm, както и в ст. Садово – 516 mm. В останалите 
станции валежите са между 550 и 650 mm, а на вр. Мусала – 880 mm (табл. 5).

При разглеждане и сравнение на изследвания период 1961–2015 г. спрямо клима-
тичната норма 1961–1990 г. не се наблюдават големи разлики (фиг. 2). При сравне-
ние, обаче с последния тридесетгодишен период 1986–2015 г. се забелязва увеличе-
ние на валежните количества в ст. Разград с 19%, ст. Варна – 11% и ст. Ловеч –7%. 
По-слабо е увеличението при ст. Сандански (4%) и без промяна остава при ст. Видин 
(табл. 6). Намаление между 3–5% се наблюдава в ст. Садово, Кърджали и Кюстендил. 
Най-голямо намаление на годишните валежни суми се наблюдава в ст. Мусала с 11%. 
Намаление отчита и Велев (2012) при разглеждане на промяна на валежите чрез плъз-
гащи се средни, като за периода 1934–2011 г. валежите на вр. Мусала са намалели от 
1250 mm на 830 mm.

Сравняването на данните с краткия 16 годишен период след 2000 г. сочи тенден-
ция към увеличение в 7 от станциите. Най-голямо е увеличението при ст. Разград, 
Ловеч, Сандански и Варна между 11–23%. Намаление има при ст. Кюстендил – 3% и 
ст. Мусала с 11% (табл. 6). Всичко това показва, че започналото засушаване от средата 
на 80-те години и продължило с най-засушливите години от началото до средата на 
90-те години е прекратено. 

Най-значими засушавания през периода 1961–2015 г. са регистрирани през 1985 г., 
1990 г. в Северна България, 1992–1993, 2000, 2008 (в ст. Разград, Варна, Садово и 
Кърджали) и 2011 г. в Южна България и в ст. Видин. Неминуемо засушаването от 
1992–1994 г. е било с най-голяма продължителност. 

За целия разглеждан 55-годишен период, 2000 г. е с рекордно малки валежни коли-
чества в повечето станции (Видин, Варна, Садово, Кюстендил и Сандански) със среден 

Таблица 5 
Table 5 

Средни месечни и годишни суми на валежите за периода 1961–2015 г. (mm)
Monthly and annual average precipitation amounts for the period 1961–2015 (mm)

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.

Видин 37,0 38,5 42,6 49,7 58,3 58,7 47,9 42,6 42,8 43,3 49,0 48,7 556,6
Ловеч 41,5 37,2 45,1 54,2 73,1 72,3 73,0 49,4 50,7 42,3 41,4 41,3 613,7
Разград 39,4 34,8 40,5 50,2 69,3 72,2 61,3 49,7 54,7 43,2 46,7 45,3 602,0
Варна 39,4 34,5 36,4 41,8 38,3 46,3 41,7 32,6 44,0 45,3 50,9 47,7 498,1
Садово 39,1 33,9 42,3 43,1 57,1 57,5 43,4 35,7 34,6 42,4 40,3 51,3 516,1
Кърджали 55,5 59,2 53,8 51,0 63,7 54,5 35,8 29,6 39,2 58,9 62,7 85,4 647,7
Кюстендил 34,9 42,7 40,2 46,6 58,8 61,3 50,8 42,4 39,4 46,9 55,0 54,5 569,1
Сандански 37,5 39,0 37,7 40,9 47,0 41,6 34,5 31,4 31,6 43,8 53,8 54,4 497,7
вр. Мусала 86,6 82,5 98,6 103,9 94,8 74,5 62,3 48,7 42,8 41,8 51,9 88,1 880,2
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годишен валеж между 219–233 mm. В останалите станции 2000 г. е със значително 
нисък годишен валеж, което показва, че сушата е обхванала цялата страна. След тази 
година има само 2–3 години с валежи под нормата. Сушата от 1982–1994 г., за която 
има толкова много публикации – Александров (2003; 2005; 2010), Раев (2003), Колева 
(2003) след 2000 г., не e така изразена като в последните години, тъй като средните 
годишни валежи са по-високи от климатичната норма.

С големи валежи се отличават още 2002 и 2005 година, когато падат максимал-
ни валежни суми през лятото и много територии на Европа са наводнени (Николова, 
2010) . Валежите през 2005 г. са били рекордни за отделни станции в страната през 
целия период на метеорологични наблюдения (Велев, 2006). През 2009 г. в станциите 
от Северна България и 2010 г. (изключение Садово и Кюстендил) във всички останали 
станции валежа е над 125% от нормата. Като най-валежна за целия период се очертава 
2014 г., когато са измерени рекордни количества валежи от 708 mm при ст. Сандански 
до 1007 mm при ст. Разград (1089 mm – 2005 г.) (фиг. 3). Валежните количества през 
тази година са били над 125% (Сандански), над 150% (Видин и Кърджали) и над 175% 
(Ловеч, Разград, Варна) спрямо нормата. 

Във високопланинската станция Мусала значителен валежен период е имало от на-
чалото до средата на 60-те години, с максимален среден годишен валеж през 1965 г. 
– 1777 mm. При тази станция се наблюдава най-голямо намаление на валежите след 
1997 г., само четири години са с валежно количество над нормата (фиг. 3).

Фиг. 2. Средни годишни суми на валежите за различни периоди (в mm)

Fig. 2. Annual average precipitation amounts for different periods (mm)
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Зимните валежи са преобладаващи в станциите със средиземноморско климатично 
влияние – Сандански и Кърджали, което е свързано с преминаването на средиземно-
морските циклони южно и през територията на страната. През този сезон и в тези стан-
ции се наблюдава и максимумът на валежите. Най-малко валежи през зимата падат 
в станциите Видин (23%), Ловеч (19%), Разград (20%) и Кюстендил (23%) (табл. 7). 
Това се дължи най-вече на месеците януари и февруари, когато се отбелязва главният 
валежен минимум.

Отклоненията на зимните валежи от средните за периода 1961–2015 г. показват 
тенденция към увеличение на валежите от началото на XXI век особено изразено в 
станциите от Дунавската равнина и тези със средиземноморско климатично влияние. 

Таблица 6
Table 6

Увеличение или намаление на валежните суми по периоди спрямо 1961–1990 (в %)
Increase or decrease of precipitation amounts by periods to 1961–1990 (%)

Станция Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год.

Видин
1961–2015 5 –3 –7 –5 –7 –9 7 14 12 14 –5 6 1
1986–2015 7 –3 –12 –8 –12 –20 13 19 15 18 –12 14 0
2000–2015 20 13 –10 –15 –14 –16 14 35 36 49 –14 8 6

Ловеч
1961–2015 –7 –1 4 0 –1 –4 13 0 20 21 –6 24 5
1986–2015 –13 –3 8 –2 –5 –9 22 –6 29 39 –7 46 7
2000–2015 –4 –5 12 4 –1 –8 18 6 59 56 –31 51 12

Разград
1961–2015 –1 11 14 2 –2 1 18 10 38 32 7 14 11
1986–2015 –4 18 27 8 –4 –1 26 13 67 64 14 28 19
2000–2015 13 38 28 –2 –8 –7 25 38 92 73 2 42 23

Варна
1961–2015 8 –6 17 –4 –2 –1 18 0 29 23 2 9 7
1986–2015 10 –12 29 –6 –6 2 28 –5 55 46 –3 20 11
2000–2015 28 –8 20 –30 4 –7 30 4 56 63 –26 33 11

Садово
1961–2015 –1 0 4 –4 –1 –5 –3 6 0 15 –5 6 0
1986–2015 –9 2 10 –4 –9 –11 –10 4 –8 18 –6 15 –3
2000–2015 –3 –12 8 –6 2 1 10 23 22 49 –45 8 2

Кърджали
1961–2015 –2 7 3 –2 3 –5 –10 –10 20 6 –7 0 0
1986–2015 –10 15 4 –4 1 –12 –22 –24 33 7 –15 2 –3
2000–2015 17 23 16 –4 17 –6 –19 –31 74 36 –27 3 6

Кюстендил
1961–2015 –3 –5 –7 –2 –5 1 6 –1 5 15 –11 –2 –2
1986–2015 –11 –8 –13 –2 –12 0 5 –7 12 25 –24 –1 –5
2000–2015 6 –16 –6 –9 –14 17 18 –1 21 36 –36 –16 –3

Сандански
1961–2015 0 –5 –2 4 0 6 4 –7 37 21 –14 9 2
1986–2015 –6 –5 –9 9 –4 11 5 –20 57 40 –30 16 4
2000–2015 16 –4 9 59 4 29 14 –17 109 61 –39 19 15

вр. Мусала
1961–2015 –14 –11 –3 0 –5 –6 13 11 27 –1 –13 –18 –5
1986–2015 –33 –22 –8 0 –12 –12 21 17 48 –2 –27 –34 –11
2000–2015 –17 –27 –4 –15 –17 –10 18 27 77 12 –34 –35 –11
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Фиг. 3. Аномалии на годишните суми на валежи за периода 1961–2015 спрямо климатичната  
норма 1961–1990 за избрани станции.

Fig. 3. Anomalies of annual precipitation amounts for the period 1961–2015 to climate norm  
1961–1990 for selected stations

Таблица 7 
Table 7

Сезонно разпределение на валежите за периода 1961–2015 г. (в mm и в %)
Seasonal distribution of precipitations for the period 1961–2015 (mm, %)

Станция
Зима Пролет Лято Есен

mm % mm % mm % mm %

Видин 125,8 22,6 150,5 27,0 148,4 26,7 133,5 24,0
Ловеч 117,9 19,2 172,4 28,1 194,7 31,7 132,7 21,5
Разград 119,9 19,9 160,0 26,6 183,2 30,4 144,7 24,0
Варна 122,4 24,6 116,5 23,4 120,6 24,2 140,3 28,2
Садово 123,9 24,0 140,8 27,3 136,6 26,5 115,9 22,4
Кърджали 201,4 31,1 168,5 26,0 120,0 18,5 160,7 24,8
Кюстендил 132,2 22,9 145,5 25,5 154,5 27,1 140,2 24,6
Сандански 132,1 26,8 125,6 25,5 107,5 21,8 129,2 26,2
вр. Мусала 258,5 29,4 295,5 33,6 185,7 21,1 136,5 15,5

Най-валежни са били зимите на 2010 и 2012–2013 г. Големи валежи са регистрирани 
също през 1963, 1969, 1986 г. (Колева, 1991). 

Годините с най-оскъдни валежи се откриват в средата на 70-те, края на 80-те и 
началото на 90-те години. Изключение прави ст. Ловеч, където от средата на 70-те до 
средата на 80-те се очертава влажен период. Силно засушаване е установено за зимите 
на 1989, 1992, 1993, 2002 г. Засушаването от 2002 г. не се наблюдава в станциите от 
североизточната част на страната (Николова, 2010). 
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При станция Мусала валежите намаляват драстично. След 70-те години има само 
две години с положителни аномалии. Най-голямо намаление на валежните количества 
се отбелязва през януари и февруари с около 10% (Рачев, 2016). Линейният тренд в 
тази станция е отрицателен и статистически значим.

Процентният дял на пролетните валежи спрямо останалите сезони е преобладаващ 
в ст. Видин (27%) и Садово (27%), като те са почти изравнени със летните (фиг. 4). 
Това се дължи на главния валежен максимум през май-юни в умереноконтиненталната 
и преходната климатична област. През периода 1986–2015 г., обаче се наблюдава на-
маляване на пролетните валежи и тенденция към засушаване. Доказателство за това е, 
че пролетните валежи от средата на 80-те години са били най-често под климатичната 
норма. 

Отрицателен линеен тренд се отчита при Видин, Кюстендил и Садово. Най-голямо 
засушаване през пролетта за изследвания период се наблюдава при ст. Видин и 
Кюстендил. При Видин след 1987 г., която година е най-валежната за тази станция, 
има само 3 години с положителна аномалия, като само 2014 г. може да се определи 
като силно валежна с над 175% валеж от нормата. Ситуацията при Кюстендил е към 
трайно засушаване през пролетта след 80-те години.

Добре изразен сух период се очертава при ст. Сандански от началото на 80-те до 
началото на XXI в., а след 2000 г. се редуват години на положителни и отрицателни 
аномалии, като най-валежни са 2012 и 2014 г.

Фиг. 4. Средна сезонна сума на валежите по станции за периода 1961–2015 г. (в %)

Fig. 4. Seasonal average amount of precipitation by station for period 1961–2015 (%)
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При вр. Мусала отново както и при зимните валежи се отчита намаление на валежите. 
Години с малки валежни количества са 1968 г., когато в определени станции вале-

жите са под 50% от климатичната норма, 1985–1986 г. (в североизточната и централ-
ната част на страната). Значително сухи години са 2000 и 2009 (в северната част на 
страната).

Рекордно влажна година е 1997 г. за Североизточна България, където валежите са 
над 175% от климатичната норма. Като влажни години се очертават – 2012 г. в южните 
райони и 2014 г. за цялата страна.

Линейният тренд при пролетните валежи е близък до нулата или отрицателен, кое-
то говори за намаляване на пролетните валежи.

В сезонното разпределение летните валежи са преобладаващи в ст. Ловеч – 32%, 
Разград –30% и Кюстендил – 27% (табл. 7). Това се дължи на главния валежен макси-
мум през месец юни в по-голямата част от страната. При ст. Видин и Садово валеж-
ните количества през лятото са почти изравнени с тези от пролетните месеци (фиг. 4).

Линейният тренд е отрицателен при ст. Кърджали, където се наблюдава най-голямо 
намаление на валежните суми за периода 1961–2015 г. След 1987 г. се оформя и значи-
ма тенденция към засушаване. 

Значителни засушавания се наблюдават през 2000, 2003 и 2012 г., когато валежите 
са под 50% от нормата.

След 2000 г. валежите през летните месеци се характеризират с увеличение, като 
през отделни години са екстремно високи. Най-валежната година през лятото е била 
2004 г. и то в ст. Варна. Значителни по количество валежи, над 175% от климатичната 
норма, са регистрирани и през 1997 и 2014 г.

Много валежни са били летата на 2002 и 2005 г. (изключение ст. Варна) като го-
дина със значителни валежи се отличава и 2014 г. Лятото е единственият сезон за  
ст. Мусала, който регистрира леко увеличение на валежите. Това се потвърждава и от 
Рачев (2016), който установява слабо увеличаване на валежите с около 3–4% за месе-
ците юли, август и септември.

Летните валежни суми показват разнопосочни и статистически незначими тенден-
ции в многогодишния ход. За периода 1961–2015 г. повечето станции имат близък до 
нулата коефициент на тренда.

Характерът на валежния режим в началото на есента е близък до този в края на ля-
тото. Засушаването от втората половина на лятото продължава и в началото на есента, 
като през септември се отчита вторичният валежен минимум в ст. Садово и Кюстендил. 

Есенните валежи са минимални в ст. Садово (22%) и ст. Мусала (15,5%) (табл. 7). 
Максимум на валежите се наблюдава в ст. Варна, когато през ноември е главният ва-
лежен максимум, но най-високи суми се отчитат в ст. Кърджали – 160,7 mm. С най-
голямо увеличение на валежите през есента за периода 1961–2015 г. се отличават  
ст. Разград и Ловеч, а с по-слабо ст. Варна, Видин и Сандански. Тези станции имат 
положителен линеен тренд, като той е статистически значим само за Разград и Ловеч.

Изключително валежен период се очертава в ст. Варна и ст. Разград след 90-те го-
дини. За ст. Разград при изследване на Николова (2010) в периода след 1996 г. се на-
блюдава изключително валежен есенен сезонен валеж с над 150% от този за периода 
1961–1990 г.
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Увеличение на валежите от средата на 90-те се наблюдава и при Видин, Ловеч и 
Сандански. Значително валежен есенен сезонен валеж с над 150% (на места над 175%) 
от климатичната норма са 1998, 2007 и 2014 г. 

Засушаване през есента с валежи под 50% от нормата се регистрира през 1969, 1984, 
1986 г., а засушаването през 2000 г. е значително по-слабо изразено.

За периода 1986–2015 г. и особено 2000–2015 г. се наблюдава значително нараства-
не на валежите през септември и октомври. При изследване на Дреновски (2012) върху 
сезонните валежи за периода 1995–2010 г., се стига до извода, че увеличението на 
септемврийските валежи в северната и източната част от страната е толкова сериозно, 
че дава отражение върху сезонните валежи.

Анализът и сравнението на валежите и вътрешногодишното им разпределение за 
периода 1986–2015 г. и 2000–2015 г. спрямо климатичната норма показват разместване 
на минимумите и максимумите през различните месеци.

Увеличението на валежите през месец януари и намалението им през месец март 
измества минимума на валежа при ст. Видин за периода 2000–2015 г. от януари във 
март (фиг. 5).

Намаление на валежите има и през май-юни в станциите с умереноконтинентален и 
преходен тип валежен режим, когато настъпва главният валежен максимум, като това 
е най-изразено при ст. Видин през юни и е с 20% (фиг. 5). Увеличение на валежите се 
наблюдава през юни в ст. Сандански с 30% и ст. Кюстендил с 17% (табл. 6).

Увеличаването на валежите през юли е основно в станциите от Северна България, 
като при ст. Ловеч се отчитат максимални валежни количества за периода 1986–2015 г. 
(фиг. 5). Увеличение показва и месец август в Северна България и ст. Мусала.

Фиг. 5. Средни месечни и годишни суми на валежите за станция Видин и станция Ловеч  
през различни периоди ( в mm)

Fig. 5. Monthly and annual average precipitation amounts for station Vidin and station Lovech  
over different periods (mm)
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Увеличението на валежите за периода 1986–2015 г. и 2000–2015 г. е съсредоточено 
през месец септември и месец октомври. Във всички станции се наблюдава драстич-
но покачване на валежните количества през тези месеци, което е от 20% в Садово и 
Кюстендил до над 100% в Сандански. Заради това увеличаване вторичният валежен 
минимум при ст. Кюстендил не е така изразен. При разглеждане на периода 2000– 
2015 г. в ст. Разград валежите през септември са с максимални количества (фиг. 6), а при  
ст. Ловеч септемврийските валежи се изравняват с тези през м. юни, когато се от-
чита главният валежен максимум за целия период (фиг. 5). Увеличение на валежи-
те в Разград през юли, август и септември констатира и Николова (2010) за периода 
1978–2007 г. 

Най-голямо намаление на валежите за периода 2000–2015 г. се забелязва през месец 
ноември във всички станции (изключение на ст. Разград с 2% увеличение). Поради 
тази причина главният максимум на валежите в ст. Сандански се измества през  
м. април, през който се наблюдава увеличение с 60% в посочената станция (табл. 6). 
Заради намаляването на ноемврийските и увеличаване на октомврийските валежи, 
главният валежен ноемврийско-декемврийски максимум в ст. Варна и вторичният в 
ст. Кюстендил се изместват през октомври. А вторичният минимум, който се случваше 
през септември при ст. Кюстендил, е вече през ноември, когато се наблюдава вторич-
ният валежен максимум в тази станция (фиг. 6).

Това са промени, които се наблюдават основно след 2000 г. през периода 2000–2015 г., 
който е сравнително кратък, за да може да се твърди, че има статистическа значимост 
и времето ще покаже дали това е просто колебание или тенденция на изместване на 
валежните максимуми и минимуми през годината. Според Велев (2002) установените 

Фиг. 6. Средни месечни и годишни суми на валежите за станция Разград и станция Кюстендил  
през различни периоди ( в mm)

Fig. 6. Monthly and annual average precipitation amounts for station Razgrad and station Kjustendil  
over different periods (mm)
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от него по-рано промени в атмосферната циркулация продължават да се проявяват, а 
те са свързани основно с преминаването на средиземноморските циклони през нашата 
страна. Факт е, че септември е бил месецът с констатирани най-малък брой валежи над 
нормата за цели 60 години (Стефанов, 1961). Рачев и Векилска (2000) установяват, че 
най-голямо намаление на валежите за периода 1981–1994 г. е през месеците септември 
и октомври – с 30–50%. А в настоящото изследване септември се явява месецът с най-
голямо повишение на месечните суми валежи. Засега едно е сигурно, че главната при-
чина за изменението на валежите се крие в промяната на атмосферната циркулация.

ИЗВОДИ

Анализът на получените резултати показва, че за периода 1961–2015 г. повиша-
ването на температурата на въздуха в България е от 0,2 до 0,5 °С. спрямо базисния 
пе риод. През периода 2000–2015 г. средните месечни температури са още по-високи. 
Това повишение ще изпъкне допълнително, когато след няколко години се изпълни 
следващият базисен наблюдателен период на СМО 1991–2020 г. Очакваните поло-
жителни аномалии от порядъка на 1,5–3,0 °С за 30-годишен наблюдателен период, 
неминуемо ще провокират преосмисляне на виждането за скоростта и силата на кли-
матичните промени.

Характерен за всички изследвани станции е фактът, че най-голямото повишаване 
на температурата на въздуха се наблюдава през лятото – месец август с покачване 
0,5–0,9 °С за периода 1961–2015 г. и с 1,6–2,5 °С за периода 2000–2015 г. В Северна 
България положителни аномалии на температурата на въздуха се отчитат през месец 
януари – от 0,5 °С до 0,9 °С. След 2000 г. тази аномалия в температурата на въздуха 
достига до 2,0 °С. От пролетните месеци март се отличава с най-голямо покачване на 
температурата на въздуха особено в периода 2000–2015 г. в северните централни и 
североизточни части на страната – от 1,6 °С до 2,3 °С. Най-значимо е повишаването 
във високопланинската станция Мусала, с 1,0 °С за периода след 2000 г., което показва 
значимо затопляне в по-високата част на тропосферата.

Измененията в полето на валежите в България за периода 1961–2015 г. е разнопо-
сочно, без ясно изразен вътрешногодишен акцент. В териториален обхват по-голямо 
увеличаване на средните годишни валежи се констатира в Североизточна България със 
7–11% за периода 1961–2015 г., а за периода 2000–2015 г. увеличаването достига 23%. 
Намаляване на валежите с 2 до 5% е установено единствено в станции Кюстендил и 
Мусала – намаление с 11% за периода 2000–2015 г. За периода 1986–2015 г. се наблю-
дава намаляване на пролетните и увеличаване на есенните валежи във всички станции. 
Увеличаването на средните месечни валежи е най-съществено през септември и ок-
томври за периода след 2000 г. Намаляването е най-значимо през месец ноември – до 
45%, по-силно изявено в южните части на страната.

След 2000 г. в България се отчитат годишни валежи около и над нормата. 
Продължителното засушаване, наблюдавано през периода 1982–1994 г., е заменено от 
период с над нормални годишни валежи.

Тенденцията в изменението на температурата на въздуха и валежите в България се 
наблюдава най-съществено от самия край на ХХ и началото на XXI в. Промените са 
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по-силно изразени в северните части на страната, докато част от южните райони са 
значително по-слабо засегнати.

SUMMARY

This article aims to determine the changes in the air temperatures and the rainfall totals 
over the last 55 years on the territory of Bulgaria.

The main object of study is the variations in the air temperatures and the precipitation 
amounts in different regions of the country, particularly during the last 16 years.

The subject of research is a comparative climate analysis of the present-day fluctuations 
of climatic elements, a statistical evaluation, classification and generalization of the condi-
tions responsible for the occurrence of the respective changes. 

The data used in this paper include the annual and monthly air temperatures and the 
precipitation totals for the period 1961–2015 from 9 meteorological stations, almost evenly 
distributed throughout the country. They are located in the towns of Vidin, Lovech, Razgrad, 
Varna, Sadovo, Kardjali, Kiustendil, Sandanski and on Mussala peak.

The climatic norm, chosen as a basis to establish the deviations, refers to the period 1961–
1990, which is recommended by the WMO (World Meteorological Organization). 

The analysis of the obtained results indicates that during the period of 1961–2015 the air 
temperature increased from +0.2 to +0.5 °C. It has to be noted that all stations recorded the 
greatest temperature rise in summer – in August it was 0.5–0.9 °C for the years 1961–2015, 
and 1.6–2.5 °C for the years 2000–2015. In North Bulgaria positive air temperature anoma-
lies were observed in January (from 0.5 to 0.9 °C). After the year 2000 these air temperature 
anomalies reached up to 2.0 °C. From the spring months March was remarkable for the most 
significant temperature increase, especially during the period 2000–2015 in the northern, 
central and northeastern regions of the country (1.6–2.3 °C). The most impressive rise in 
the air temperature was recorded in the high-mountain station Mussala (1.0 °C after the year 
2000), which suggests a considerable warming even in the higher troposphere. 

The precipitation amounts in Bulgaria for the period 1961–2015 varied within a wide 
range and did not exhibit a clear-cut tendency. On a regional scale the mean annual precipita-
tion totals increased more substantially in North-East Bulgaria – by 7–11% for the period of 
1961–2015, and up to 23% for the years 2000–2015. A precipitation decline by 2–5% was 
established only in the stations of Kiustendil and Mussala, which particularly for the period 
2000–2015 was by 11%. During 1986–2015 all stations measured a decrease in the spring pre-
cipitation totals and an increase in the autumn ones. The mean monthly precipitation amounts 
grew most significantly in September and October after the year 2000. The most marked drop 
was recorded in November (up to 45%) primarily in the southern parts of the country.

After the year 2000 the annual precipitation amounts in Bulgaria varied around and above 
the norm. The persistent drought throughout 1982–1994 was replaced by a period of above-
normal annual rainfall totals.

The trend towards changes in the air temperatures and precipitation amounts in Bulgaria be-
came more distinct at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. These changes 
were best expressed in the northern regions, while the southern ones were less affected. 
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АКТУАЛНОСТ

Проблемът с изменението на климата се счита за едно от големите предизвикател-
ства на нашето съвремие. Редица въпроси пораждат големината и посоката на естест-
вените климатични промени. Същевременно нараства въздействието на човешката 
дейност като фактор, способстващ за тези промени, както и за увеличаване честотата 
на природните бедствия. 

Информацията за климатичните изменения в регионален или локален мащаб не е 
достатъчна, като този проблем е засегнат в докладите на Междуправителствена група 
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експерти по изменение на климата / Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
където една от препоръките е свързана с необходимостта от насърчаване на тези из-
следвания (IPCC, 2001).

Емпиричните изследвания, посветени на този актуален проблем, се основават и на 
изясняването на хронологичната структура на избрани комплексни климатични пока-
затели. У нас на темата са посветени редица разработки – Д. Топлийски (1998, 2000, 
2005, 2006), Б. Векилска, Г. Гайдарова (1999), Ив. Колева, Б. Ривас (2005), E. Koleva, 
V. Alexandrov (2008) и др. 

В обобщен план изводите на различните автори могат да бъдат представени по 
следния начин:

1. Хронологичните колебания на климатичните индекси в страната протичат в зна-
чителна степен синхронно и синфазно, като ежегодните коефициенти по месеци по-
казват съществени колебания в овлажняването от година в година.

2. Установява се статистически достоверна тенденция към понижаване на годишни-
те температурни амплитуди. 

3. Нарастване на аридността или намаляване хумидността на климата в България, 
като едновременно с това семиаридният тип климат разширява ареала си.

4. Индексът на сухотата на де Мартон и индекса на Пед показват засилване на засу-
шаването през последните десетилетия на XX в.

ЦЕЛ

Целта на настоящата разработка е разкриване на закономерностите в хронологич-
ните колебания на климата в България, представени чрез хидротермичните индекси 
(коефициенти) на де Мартон и Торнтуейт. Изследването се основава на представи-
телни метеорологични станции за различни климатични (физикогеографски) райони. 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И МЕТОДИ 

За целта на разработката са използвани станциите – Плевен, Варна, Кюстендил 
и Пловдив. Станциите са разположени в Умерено-континенталната, Преходно-
континенталната и Черноморската климатични подобласти на страната (Събев и 
Станев, 1960). Използваните масиви от данни обхващат 117 годишен интервал (1900–
2016 г.). Измененията през посочения времеви интервал, както и през последния  
30-годишен период (1987–2016 г.) ще бъдат съпоставяни спрямо средните от периода 
1961–1990 г., възприет от Световната метеорологична организация (СМО) като норма 
(базисен период).

Комплексните климатични показатели допълват ценната информация, която се 
съдържа в показателите за отделните климатични елементи и същевременно имат 
важно теоретично и практично значение. Необходимостта от такива показатели е 
предизвикана от факта, че в естествени условия редица въздействия са резултат от 
комбинираното влияние на двата фундаментални генетични цикъла – топлооборота 
и влагооборота. 
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Индексът на сухотата на де Мартон (IDM) е показател, характеризиращ условията на 
овлажняване на дадена територия. Той се използва при класифициране на климатите в 
планетарен или регионален план (табл. 1). Във вида си за изчисляване на годишна база 
индексът е формулиран по следния начин:

                       ,

където: P е годишното количество на валежите (mm), а T е средната годишна темпера-
тура на въздуха (°С). При стойности на индекса по-малки от 20, се наблюдава засуша-
ване (Blüthgen, 1966; Baltas, 2007).

Вторият използван комплексен показател е индексът на овлажняването (moisture 
index) на Торнтуейт: 

Im = 100 (P / PE – 1),

където: P е годишната сума на валежите (mm), а PE е годишната стойност на потенци-
алната евапотранспирация (mm). Положителните му стойности характеризират клима-
та като влажен, а отрицателните – като сух (табл. 2). 

Потенциалната евапотранспирация се определя по формулата:

PE = 16 (10 . T / I)a,

където РЕ е месечната стойност на потенциалната евапотранспирация (mm); Т – сред-
ната месечна температура на въздуха (°С); I – т. нар. топлинен индекс, представляващ 
сумата от 12-те месечни стойности на i = t / 51,514; а – нелинейна функция на I, констант-
на величина за всяка станция. Получените месечни стойности на РЕ се умножават по 
корекционен коефициент, отчитащ влиянието на географската ширина и продължи-
телността на слънчевото греене (по Топлийски, 1998).

Достоверността на резултатите при климатичните изследвания са свързани с пред-
хождащо изследване за еднородност на редовете. В случая приемаме доказаната хо-
могенност чрез параметричния критерий на Стюдънт за индексите от използваните 
метеостанции в публикация на Топлийски ( 2005).

 

IDM	= 
P

T	+	10	 

   

Таблица 1
Table 1

Класификационна схема на де Мартон (по Baltas, 2007)
Classification scheme de Marton (in Baltas, 2007)

Климатичен тип Стойности (IDM) Средни суми валежи P (mm)

Сух IDM < 10 P < 200
Полу-сух 10.0 ≤ IDM ≤ 20.0 200 ≤ P < 400
Средиземноморски 20.0 ≤ IDM < 24.0 400 ≤ P < 500
Полу-влажен 24.0 ≤ IDM < 28.0 500 ≤ P < 600
Влажен 28.0 ≤ IDM < 35.0 600 ≤ P < 700
Екстремно-влажен (a) 35.0 ≤ IDM ≤ 55.0 700 ≤ P < 800
Екстремно-влажен (b) IDM > 55.0 P > 800
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Съществена задача при изследване на хронологична структура на климатични 
елементи и индекси представлява подбора на теоретична функция на разпределение 
на вероятностите, която надеждно да изравнява емпиричните редове. В случая са 
прие ти резултатите от наше изследване, което установява съответствие между хро-
нологичните редове от климатични индекси и теоретичното нормално разпределение 
(Топлийски, 2005).

Чрез метода на централните моменти са получени параметри, при спазване на усло-
вието за максималното им съответствие на емпиричните данни и тези на генералната 
съвкупност.

Хронологията на многогодишните колебания се визуализира чрез методите на фил-
трация (плъзгащи се средни). Използван е 30-годишен филтър за установяване на нис-
кочестотни колебания, а също и заради препоръчания от СМО 30-годишен интервал 
на осредняване. Автокорелационен и спектрален анализ не се извършва, тъй като не се 
търсят периодични съставящи на колебанията. Чрез регресионни функции са изслед-
вани тенденциите на посочените по-горе индекси през изследвания период. Всички 
използвани статистически методи са описани в учебниците по статистика и поради 
това те няма да се изписват и коментират.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от изследването в хода на индекса на де Мартон (IDM) са следните: 
През изследвания времеви интервал 30 годишните плъзгащи средни за ст. Плевен 

не показват значителни отклонения спрямо нормата (IDM = 26,8). Слаби превишения 
са оформени от 1915 г. до 1930 г. и от 1964 г. до 1972 г., а незначителни понижения 
са очертани в периодите 1935–1962 г. и 1993–2001 г. (фиг. 1.). Средната стойност на 
индекса на де Мартон през последните тридесет години (1987–2016 г. ) е 25,9 или е 
отчетено понижение от 0,9 спрямо базисния период.

Таблица 2
Table 2

Класификационна схема на Торнтуейт (по Топлийски, 1998)
Classification scheme of Torntueyt (in Topliyski, 1998)

Климатичен тип Стойности (Im)

А – Суперхумиден Im ˃ 100%
В 4 – Хумиден Im е от 80 до 100%
В 3 – Хумиден Im е от 60 до 80%
В 2 – Хумиден Im е от 40 до 60%
В 1 – Хумиден Im е от 20 до 40%
С 2 – Влажен субхумиден Im е от 0 до 20%
С 1 – Сух субхумиден Im е от 0 до –33,3%
Д – Семиариден Im е от –33,4 до –66,6%
Е – Ариден Im е от –66,6 до –100%
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За периода 1900–2016 г. 30-летията с най-висока и най-ниска средна стойност в ин-
декса на де Мартон за ст. Плевен са съответно 1900–1929 г. (IDM = 29,1) и 1983–2012 г.  
(IDM = 25,1) или климатът се е изменял от влажен към полу-влажен. 

Подобно на предходната станция графиките на плъзгащите средни за ст. Варна не 
показват значителни колебания спрямо нормата (IDM = 21,8). Слаби превишения са 
офор мени в периодите 1915–1930 г. и 1952–1970 г., както и след 2000 г. (фиг. 2). В 
останалите години пълзящите средни съвпадат с линията на нормата или понижения 
не се отчитат. Средната стойност на индекса на де Мартон за последните три десе-
тилетия (1987–2016 г.) е 23,7 или с 1,9 над стойността от базисния период. Тридесет 
годишните периоди с най-висока и най-ниска средна стойност в индекса на де Мартон 
са 1900–1929 г. (IDM = 24,3) и 1972–2001 г. (IDM = 21,2) или климата се е изменял от 
полу-влажен към средиземноморски тип.

Фиг. 1. Колебания в индекса на де Мартон (IDM) за ст. Плевен (1900–2016 г.)

Fig. 1. Fluctuations in the index de Marton (IDM) for st. Pleven (1900–2016)

Фиг. 2. Колебания в индекса на де Мартон (IDM) за ст. Варна (1900–2016)

Fig. 2. Fluctuations in the index de Marton (IDM) for st. Varna (1900–2016)
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Тридесет годишните плъзгащи средни за ст. Кюстендил очертават няколко слаби 
колебания спрямо нормата (IDM = 28,1). Първото и второто са положителни и обхващат 
периодите от 1925 до 1955 г. и от 1963 до 1969 г. Третото колебание е отрицателно и 
оформено в годините след 1985 г. (фиг. 3). 

Индексът на де Мартон през последните 30 години е от 26,9 или е установено 
понижение с 1,2 спрямо базисния период. В ст. Кюстендил 30-летията с най-висока 
и най-ниска средна стойност в индекса на де Мартон са 1930–1959 г. (IDM = 30,4) и 
1987–2016 г. (IDM = 26,9) или климатът се е изменял от влажен към полу-влажен тип.

През първите четири десетилетия графиките на 30 годишните средни за ст. Пловдив 
почти съвпадат с нормата (IDM = 23,3). Между 1942 г. и 1974 г. е оформено положител-
но отклонение, а от 1977 г. до 2001 г. – отрицателно (фиг. 4). 

Фиг. 3. Колебания в индекса на де Мартон (IDM) за ст. Кюстендил (1900–2016)

Fig. 3. Fluctuations in the index de Marton (IDM) for st. Kyustendil (1900–2016)

Фиг. 4. Колебания в индекса на де Мартон (IDM) за ст. Пловдив (1900–2016)

Fig. 4. Fluctuations in the index de Marton (IDM) for st. Plovdiv (1900–2016)
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През последните 3 десетилетия индексът е със средна стойност от 22,8 или е отчете-
но минимално понижение от 0,5 спрямо базисния период. Тридесет годишните пери-
оди с най-висока и най-ниска средна стойност в индекса на де Мартон за ст. Пловдив 
са 1937–1966 г. (IDM = 25,4) и 1984–2013 г. (IDM = 21,4), като климатът е бил съответно 
от полу-влажен и средиземноморски тип.

Установени са слаби и статистически незначими тенденции в индекса на де Мартон 
за 117 годишния период (1900–2016 г.). В станциите Плевен, Варна и Кюстендил те са 
отрицателни и по-добре изразени за първата станция. Слаби положителни тенденции 
са установени за ст. Пловдив (фиг. 5). 

През последните 30 години (1987–2016 г.) тенденциите са положителни и по-добре 
изразени в четирите станции (фиг. 6). Трендът за ст. Пловдив е статистически значим 
и с умерено високи стойности на коефициента на корелация (r = 0,48). 

Резултатите от изследването в хода на индекса на Торнтуейт (Im) са следните: 
Тридесет годишните плъзгащи средни за ст. Плевен започват с отклонение над нор-

мата (Im = –18,4) обхващащо периода до 1930 г. (фиг. 7). Следва понижение и от 1932 
г. до 1964 г. графиките се движат под базовата стойност. В оставащите години са очер-
тани по-кратки – позитивен (1965–1971 г.) и негативен (1990–2002 г.) периоди. 

Средната стойност на индекса на Торнтуейт през последните тридесет години 
(1987–2016 г.) е –22,1 или е отчетено понижение от 3,7 спрямо базисния период. За 
периода 1900–2016 30-летията с най-висока и най-ниска средна стойност в индекса 

Фиг. 5. Тенденции в хода на индекса на де Мартон (IDM) (1900–2016 г.)

Fig. 5. Trends in the course of de Marton index (IDM) (1900–2016)
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на Торнтуейт (Im) са били 1900–1929 г. (Im = –11,8%) и 1983–2012 г. (Im = –24,4%), 
като двете стойности в класификационната схема отговарят на С1 – сух субхумиден 
климат.

Графиките на плъзгащите средни за ст. Варна показват незначителни колебания 
спрямо средната за базисния период (Im = –32,8). Слаби превишения са оформени в 

Фиг. 6. Тенденции в хода на индекса на де Мартон (IDM) (1987–2016)

Fig. 6. Trends in the course of de Marton index (IDM) (1987–2016)

Фиг. 7. Колебания в индекса на Торнтуейт (Im) за ст. Плевен (1900–2016)

Fig. 7. Fluctuations in the index of Torntueyt (Im) of st. Pleven (1900–2016)
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периода до 1929 г., от 1960 до 1970 г., както и след 2000 г. (фиг. 8). В останалите го-
дини пълзящите средни съвпадат с линията нормата. Средната стойност на индекса на 
Торнтуейт за последните три десетилетия (1987–2016) е –26,8 или с 6,0 над стойността 
от базисния период. За периода 1900–2016 г. тридесетте години с най-висока и най-
ниска средна стойност в индекса на Торнтуейт са били 1900–1929 г. (Im = –26,5%) и 
1972–2001 г. (Im = –33,6%), когато климата е бил съответно от С1 – сух субхумиден и 
Д – семиариден тип.

Плъзгащите средни за ст. Кюстендил очертават няколко колебания спрямо нормата 
(Im = –12,0). До 1920 г. графиките са разположени под базовата стойност, а в периоди-
те 1925–1955 г. и 1962–1969 г. – над нея (фиг. 9). От 1985 г. до края на изследването е 
оформено негативно колебание. Индексът на Торнтуейт през последните 30 години е 
от –16,4 или е установено понижение с 4,4 спрямо базисния период. За периода 1900–

Фиг. 8. Колебания в индекса на Торнтуейт (Im) за ст. Варна (1900–2016)

Fig. 8. Fluctuations in the index of Torntueyt (Im) of st. Varna (1900–2016)

Фиг. 9. Колебания в индекса на Торнтуейт (Im) за ст. Кюстендил (1900–2016)

Fig. 9. Fluctuations in the index of Torntueyt (Im) of st. Kyustendil (1900–2016)
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2016 г. 30-летията с най-висока и най-ниска средна стойност в индекса на Торнтуейт 
са били 1930–1959 г. (Im = –5,5%) и 1987–2016 г. (Im = –16,4%), като двете като стой-
ности отговарят на С1 – сух субхумиден климат.

През първите четири десетилетия (1900–1940 г.) графиките на 30-годишните 
плъзгащи средни за ст. Пловдив се намират под нормата (Im = –27,8). Между 1942 г. 
и 1974 г. е оформено положително отклонение с максимум около 1968 г. От 1977 г. 
до 2001 г. графиките очертават поднормен период (фиг. 10). През последните 3 де-
сетилетия индексът е със средна стойност от –30,7 или е отчетено понижение от 2,9 
спрямо базисния период. За периода 1900–2016 г. тридесетте години с най-висока и 
най-ниска средна стойност в индекса на Торнтуейт са били 1937–1966 г. (Im = –22%) 
и 1984–2013 г. (Im = –35%) когато климата е бил съответно от С1 – сух субхумиден 
и Д – семиариден тип.

През основния изследван период (1900–2016 г.) са установени слаби и статистиче-
ски незначими отрицателни тенденции в индекса на Торнтуейт за избраните станции. 
За Плевен, Варна и Кюстендил те са отрицателни и по-добре изразени за първата стан-
ция. Много слаби положителни тенденции са установени за ст. Пловдив (фиг. 11). 

За последните три десетилетия (1987–2016 г.) тенденциите са положителни и по-
добре изразени в четирите станции (фиг. 12). Трендът за ст. Пловдив е статистически 
значим и с умерено високи стойности на коефициента на корелация (r = 0,47).

Направената параметрична оценка по метода на централните моменти за индексите 
на де Мартон (IDM) и Торнтуейт (Im), за 117 годишния наблюдателен период (1900–
2016 г.), показва следните особености:

 • За ст. Плевен минимумът в индекса на де Мартон е бил през 1907 г. (IDM = 14,3), 
което отговаря на Полу-сух климатичен тип, а максимума – през 2005 г. (IDM = 44,2), 
когато климатичния тип е бил Екстремно-влажен (a) (табл. 3). 

 • В ст. Варна минимумът в индекса на де Мартон е бил през 1983 г. (IDM = 11,5), 
което отговаря на Полу-сух климатичен тип, а максимума – през 1901 г. (IDM = 40,3), 
когато климатичния тип е бил Екстремно-влажен (a) (табл. 3). 

Фиг. 10. Колебания в индекса на Торнтуейт (Im) за ст. Пловдив (1900–2016 г.)

Fig. 10. Fluctuations in the index of Torntueyt (Im) of st. Plovdiv (1900–2016)
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Фиг. 11. Тенденции в хода на индекса на Торнтуейт (Im) (1900–2016)

Fig. 11. Trends in the course of index Torntueyt (Im) (1900–2016)

Фиг. 12 Тенденции в хода на индекса на Торнтуейт (Im) (1987–2016)

Fig. 12. Trends in the course of index Torntueyt (Im) (1987–2016)
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 • За ст. Кюстендил минимумът в индекса на де Мартон е бил през 2000 г. (IDM = 
14,3), което отговаря на Полу-сух климатичен тип, а максимума – през 1940 г. (IDM = 
51), когато климатичния тип е бил Екстремно-влажен (a) (табл. 3). 

 • В ст. Пловдив минимумът в индекса на де Мартон е бил през 2000 г. (IDM = 11), 
което отговаря на Полу-сух климатичен тип, а максимума – през 2014 г. (IDM = 42,6), 
когато климатичния тип е бил Екстремно-влажен (a) (табл. 3). 

 • За ст. Плевен минимума в индекса на Торнтуейт е бил през 1907 г. (Im = –58,3), 
което отговаря на Д – Семиариден климатичен тип, а максимума – през 2005 г. (Im = 
35,6), когато климатичния тип е бил В 1 – Хумиден (табл. 4).

 • В ст. Варна минимума в индекса на Торнтуейт е бил през 1983 г. (Im = –63,6), 
което отговаря на Д – Семиариден климатичен тип, а максимума – през 1901 г. (Im = 
19,8), когато климатичния тип е бил С 2 – Влажен субхумиден (табл. 4).

 • За ст. Кюстендил минимума в индекса на Торнтуейт е бил през 2000 г. (Im = 
–56,7), което отговаря на Д – Семиариден климатичен тип, а максимума – през 1940 г. 
(Im = 57), когато климатичния тип е бил В 2 – Хумиден (табл. 4). 

 • В ст. Пловдив минимума в индекса на де Торнтуейт е бил през 2000 г. (Im = 
–67,1), което отговаря на Е – Ариден климатичен тип, а максимума – през 2014 г. (Im 
= 33,2), когато климатичния тип е бил В 1 – Хумиден (табл. 4). 

Таблица 3 
Table 3

Базисна статистика на стойностите на индекса на де Мартон (IDM) за периода 1900–2016 г.
Basic statistics of the index values de Marton (IDM) for the period 1900–2016

Станция Средно Ст. откл. Мин. Макс.

Плевен 26,9 6,2 14,3 44,2
Варна 23 5,7 11,5 40,3
Кюстендил 28,3 6,2 14,3 51
Пловдив 23,6 5,9 11 42,6

Таблица 4 
Table 4

Базисна статистика на стойностите на индекса на Торнтуейт (Im) за периода 1900–2016 г.
Basic statistics of the index values of Torntueyt (Im) for the period 1900–2016

Станция Средно Ст. откл. Мин. Макс.

Плевен –18,5 19,5 –58,3 35,6
Варна –29,7 16,7 –63,6 19,8
Кюстендил –11,9 19,5 –56,7 57
Пловдив –27,5 18,6 –67,1 33,2
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ИЗВОДИ

1. За периода 1900–2016 30-годишните плъзгащи средни не очертават значителни 
колебания спрямо нормите в индексите на де Мартон (IDM) и Торнтуейт (Im) за райо-
ните на избраните станции. 

2. Тенденциите в индекса на де Мартон (IDM) за 117 годишния период са слабо из-
разени, отрицателни за Плевен, Варна, Кюстендил и положителни за Пловдив. През 
последните три десетилетия (1987–2016) тенденциите в четирите станции са положи-
телни и по-ясно изразени, като за ст. Пловдив са статистически значими.

3. Тенденциите в индекса на Торнтуейт (Im) за 117 годишния период са слабо из-
разени, отрицателни за Плевен, Варна, Кюстендил и положителни за Пловдив. През 
последните три десетилетия (1987–2016) тенденциите в четирите станции са положи-
телни и по-добре изразени, като за ст. Пловдив са статистически значими.

4. За периода 1900–2016 30-летията с най-висока средна стойност в използваните 
индекси за двете станции в Северна България започват от началото на XX в., а за двете 
станции в Южна България – са разположени в средата на века. Тридесет годишните 
периоди с най-ниска средна стойност за двата индекса започват след 70-те и след 80-те 
години на века в четирите станции, което показва засилване на засушаването в края на 
миналия и началото на настоящия век. 

5. През последните три десетилетия (1987–2016) използваните индекси показват 
ясно изразени положителни тенденции, което дава основание да се посочи, че от фаза 
на засушаване се преминава във фаза на повишаване на овлажняването в избраните 
станции.

6. През отделни години във всички станции се наблюдават отклонения, които про-
менят климатичния тип. Тези отклонения зависят от мястото в класификационния ин-
тервал и стойността на стандартното отклонение. 

7. Използваните два индекса показват аналогични резултати, което означава, че те 
могат да бъдат използвани заедно или поотделно по отношение на идентификацията 
на различните климатични типове.

SUMMARY

This article analyzes the structure of the multi-annual fluctuations in the De Martonne 
aridity index and the Thornthwaite moisture index for the regions of Pleven, Varna, Plovdiv 
and Kyustendil. Used datasets cover 117 year period (1900–2016). The amendments during 
this time interval, and over the last 30 years (1987–2016) will be compared to the average 
of the period 1961 - 1990, adopted by the World Meteorological Organization (WMO) as 
standard (norm / base period). Used methods of moving averages, and by regression analysis 
are established fluctuations and trends of the selected complete climatic indices.

For the period 1900–2016, 30 out annual moving averages do not outline significant fluc-
tuations over provisions in the indices de Marton (IDM) and Thornthwaite (Im) for the areas 
selected stations.

1. Trends in the index de Marton (IDM) for 117 year period are mild negative for Pleven, 
Varna, Kyustendil and positive Plovdiv. Over the past three decades (1987–2016) the 
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trends in the four stations are positive and more pronounced, as st. Plovdiv statistically 
significant.

2. Trends in the index of Thornthwaite (Im) for 117 year period are mild negative for 
Pleven, Varna, Kyustendil and positive Plovdiv. Over the past three decades (1987–2016) 
the trends in the four stations are positive and more pronounced, as st. Plovdiv statistically 
significant.

3. For the period 1900–2016, 30 out-fly the highest average in the indexes used for both 
stations in northern Bulgaria from the beginning of XX c., and for two stations in Southern 
Bulgaria - are located in the middle of the century. Thirty-year periods with the lowest av-
erage for both indexes began after 70 and 80 years of age in four stations, which indicates 
strengthening of drought late last and early this century.

4. Over the past three decades (1987–2016) the use indexes show clearly pronounced 
positive trend that warrants indicate that phase drought passes in a phase of increasing the 
moisture in the selected stations.

5. In separate years in all stations are outliers that change climate type. These variations 
depend on the place in the classification interval and the value of the standard deviation.

6. Used two indexes show analogous results, which means that they can be used together 
or separately for the identification of different climatic types.
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Nelly Hristova, Ekaterina Ivanova. ASSESSMENT AND GEOGRAPHY OF ANNUAL STREAMFLOW FOR 
2000/2001 IN BULGARIA

Assessment of severity level of mean annual streamflow and their spatial distribution is an important task for 
scientific hydrology and geography, steps in the development of drought management plans. Current study analyzed 
the annual streamflow for 2000/2001 (the driest hydrological year for the period 2000–2014). The work is based 
on mean annual streamflow for 160 drainage basins which cover all territory of Bulgaria. Assessment is completed 
on two approaches: in comparison with the thresholds levels – Q50 (50% probability – normal year), Q75 (75% 
probability – dry year) and Q95 (95% probability – severe dry year) and into three categories – moderately drought 
(Q50 ≥ Qi ≥ Q75), severely drought (Q75 ≤ Qi ≥ Q95) and extremely drought (Qi ≤ Q95); according to Standardized 
Runoff Index (SRI12) and classified the annual streamflow into four categories. Results attest wide areas in catego-
ries severely and extremely drought according to accepted thresholds and much drier than normal and severely drier 
than normal according to values of SRI. Moderately drought covers several drainage basins in Northwest, Eastwest 
and Southeast Bulgaria. Hydrological 2000/2001 year is not driest for all river basins, but it is one of the driest years 
in the country for the whole period of hydrometric observation. There are not any spatial regularities of distribution 
of hydrological drought. This study supplement hydrological picture for driest hydrological years in Bulgaria and it 
is important for preliminary drought risk assessment.

Key words: annual streamflow, SRI, hydrological drought, 2000/2001 hydrological year, Bulgaria.

УВОД

Изучаването на сухите хидроложки години и спецификата в регионалната им проя-
ва е едно от предизвикателствата на теоретичната хидрология и географските анали-
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зи поради успоредността на няколко фактора – липса на единен подход за тяхната 
идентификация и еднозначна оценка, голяма изменчивост, случайност и неопределе-
ност, ниско качество на изходната хидрометрична информация, сложно пространстве-
но-времево разпределение, нееднозначни зависимости с обуславящите фактори и др. 
Значимостта на проучванията в този аспект се допълва от потребността за разширява-
не на научните изследвания за годините с малка водност на територията на страната, 
реализирани в различни аспекти от Мандаджиев и др. (1996), Gerassimov еt al. (2001), 
Hristov еt al. (2004), Лазаров и др. (2004), Dakova (2004), Чиликова-Любомирова 
(2013), Георгиева и др. (2014), а също така от необходимостта за разкриване на реги-
оналните особености в разпределението на речния отток в условията на засушаване. 
Анализите на маловодните години са важни още заради необходимостта от изработва-
нето на планове за управление на засушаванията и за оценка на риска от проявата им, 
за политиката по предприемане на превантивни дейности за смекчаване на негативните 
въздействия от намаляването на водните ресурси. Познаването на регионалната специ-
фика в проявата на сухите хидроложки години съответства на задачата за изработване 
на Стратегията за недостига на вода и суша (Strategy for water scarcity and droughts, 2012) 
в „Проект за опазване на европейските води“, на Интегрираната програма за управление 
на засушаванията (Integrated drought management programme – IDMP), предложена от 
Европейската комисия през 2007 г. Посочените документи изискват като първа стъпка 
идентифициране на сухите години, анализи за тежестта, честотата и интензивността на 
засушаване, разпределението на речния отток по речни басейни през маловодни години, 
определянето на териториите с най-голям риск от значително намаляване на водните 
ресурси, картографиране на районите с различна степен на риск от засушаване и др. Към 
посочените мотиви за настоящата работа се прибавя и липсата на целенасочени хидро-
логични проучвания за измененията на речния отток през последните 15 години (период 
който включва изключително сухи и изключително влажни години), от една страна, и, 
от друга – от общите сведения, които дават бюлетините НИМХ за регистрирания отток 
по календарни години и по райони за басейново управление.

В този контекст целта на настоящото изследване е оценка на степента на водност на 
хидроложката 2000/2001 г. и географското разпределение на речния отток на терито-
рията на страната през същата година като отговор на изключителното метеороложко 
засушаване през 2000 г.

ГОДИШЕН ОТТОК ЗА 2000/2001 г.

По данните за регистрирания отток, публикувани от НИМХ, през периода 2000–
2015 г. най-маловодна е 2001 г., когато на територията на страната се формират 
6684,1 млн. m3 водни запаси и годишният отток е под прага за суха година (Бюлетин 
за състоянието..., 2001) (фиг. 1). През 2000/2001 г. годишният воден обем e 9392,1×106 m3 
– 49,7% от оттока на средно суха година (повторяемост един път на четири години), 
56,9% от оттока на суха година (повторяемост един път на седем години) и 71,8% от 
оттока на много суха година (повторяемост един път на двадесет години). Неговите 
стойности, отнесени към нормата за периодите 1930/1931–2000/2001, 1960/1961–
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1989/1990 и 1971/1972–2000/2001 г. представляват съответно 50,5, 52,0 и 57,7% от нея 
(Бюлетин за състоянието..., 2001). Обемът на речния отток през 2000/2001 г. е по-ма-
лък и от този на предходните три сухи хидроложки години (фиг. 1).

Представа за степента на водност на 2000/2001 г. дава още сравнението на годиш-
ния отток през тази година с екстремните маловодни години – 1989/1990, 1993/1994 
и 1992/1993, през които се формират съответно 5996,2, 7085,5 и 7103,9 млн. m3 водни 
запаси (Лазаров и др., 2004). Изследвана хидроложка година е по-многоводна с 56% 
спрямо 1989/1990, и с 32% в сравнение с 1993/1994 и 1992/1993 г. Данните от бюлети-
ните на НИМХ за сухите в хидроложки аспект години 2000, 2002, 2008 и 2011 показват 
големи различия в степента на засушаване по райони за басейново управление.

ИЗХОДНИ ДАННИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Настоящото изследване се основава на средногодишния отток за 2000/2001 г. 
на 160 речни басейна на територията на страната. Към изходната информация се 
отнася още нормата на речния отток за 1961–1998 г., определена в Генерални схе-
ми… (1999–2000) и стандартното отклонение на вариационната редица за същия пе-
риод, стойностите на годишния отток при обезпеченост 75 и 95% от теоретичните 
криви, апроксимиращи емпиричните разпределения до 1982/1983 г., определени в 
Хидрологичен справочник... (1982). Изключение са водосборите на реките Лом и 
Арда, за които водността на 2000/2001 г. се оценява по данни от емпиричната обез-
печеност на годишния отток за периодите от началото на хидрометричните наблю-
дения до 2015 г., при модифицирана хидрометрична информация, предоставени от 
НИМХ, за 1983–1999 и 2006–2014 г.

Оценката за водност на 2000/2001 г. в настоящото изследване се извършва въз осно-
ва на два подхода – чрез използване на прагови стойности, и чрез изчисляването на ин-

Фиг. 1. Годишен отток за периода 1997–2015 г. (по данни от НИМХ, http://hydro.bg/bg/data/reki)

Fig. 1. Annual streamflow for 1997–2015 (source NIMH)
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декси. Класифицирането на годишния отток при първия подход е: а – спрямо нормата 
на оттока или годишен отток с обезпеченост 50% (Q50) – праг за нормално водна годи-
на; б – спрямо годишен отток с обезпеченост 75% (Q75) – праг за суха година; в – спря-
мо годишен отток с обезпеченост 95% (Q95) – праг за много суха година. Посочените 
стойности са възприети в хидрологичните изследвания и в оценките на речния отток 
при водоползване за напояване и за питейно-битово водоснабдяване (Наредба за..., 
2011). Към тях се отнася и годишен отток с 85% обезпеченост – праг при водовземане 
за производство на електроенергия (Наредба за..., 2011). При този подход хидролож-
ките години се оценяват чрез категориите „по-маловодна“ и „по-многоводна“ по де-
лът (в %) на годишния отток спрямо нормата и само като дял от оттока спрямо суха 
и много суха година. За по-ясно класифициране на водността на дадена хидроложка 
година настоящото изследване предлага и използва следните три категории степен на 
засушаване: умерено засушаване (Q50 ≥ Qi ≥ Q75), силно засушаване (Q75 ≥ Qi ≥ Q95) 
и изключително засушаване (Qi < Q95). Наименованията на категориите е еднакво с 
това, използвано при индексите за оценка на хидроложката суша.

Настоящата работа дефинира степента на водност на 2000/2001 г. и чрез изчислява-
нето на т. нар. стандартизиран индекс на оттока (Standardized runoff index) – SRI, пред-
ложен от Shukla и Wood през 2008 г. и разработен на основата на SPI – Standardized 
precipitation index (McKee et al., 1993), който е един от най-често използваните индикато-
ри (Handbook of drought indicators and indices, 2016). Прилага се най-вече на основата на 
месечния отток с определена времева стъпка (най-често три месеца) за даден речен ба-
сейн и е приет в редица европейски държави, включително и в България. Предимството 
на SRI е, че дава възможност за оценка на регионални и вътрешноре гионални прояви на 
хидроложко засушаване чрез картографиране на индекса (Handbook of…, 2016).

Като първа стъпка в настоящото изследване са изчислени стойностите на индекса 
за една година (SRI12) за 160 хидрометрични станции за различни речни басейни на 
територията на цялата страна. След това е създадена географска база данни в ГИС 
среда, която включва пространствена информация за реките, речните басейни и хидро-
метричните станции на територията на цялата страна, като направените изчисления са 
пренесени в атрибутивните таблици на ГИС данните. Накрая, по метода на интерпола-
цията, е генерирана карта на пространствената диференциация на индекса на терито-
рията на България. Оценката на годишния отток е направена въз основа на класифика-
ция на индекса, адаптирана към европейските условия по скалата: SRI ≥ 1,65 – изклю-
чително влажно; 1,65 < SRI ≤ 1,28 – много влажно; 1,28 < SRI ≤ 0,84 – умерено влажно; 
0,84 < SRI ≤ -0,84 – около средното; –0,84 < SRI ≤ –1,28 – умерено засушаване; –1,28 < 
SRI ≤ –1,65 – силно засушаване; SRI < –1,65 – изключително засушаване. Според Abril 
et al. (2012) SRI = –1,65 съответства на отток с 95% обезпеченост, SRI = –1,28 на отток 
с 90% обезпеченост, а SRI = –0.88 на отток с 80% обезпеченост.

РЕЗУЛТАТИ

Годишният отток за 2000/2001 г. е под Q50 във всички речни басейни (Приложе-
ние 1). Представа за степента на отклонение на неговите стойности от избраните 
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прагове дава хронологичният ход на оттока за р. Бърза – с. Горни Лом и р. Черна –  
с. Търън (от поречие Арда) до 2015 г. (фиг. 2). 

В по-голямата част от територията на страната (73% от изследваните речни водо-
сбори) годишният отток за 2000/2001 г. е под Q95 и свидетелства за изключително 
засушаване. Най-малък дял от оттока за много суха година се регистрира в северо-
западните части на страната (при реките Тополовец и Войнишка), за някои родопски 
притоци на р. Марица (р. Въча – Настан, р. Чепинска) и на р. Места (р. Канина), за 
реките Санданска Бистрица и Пиринска Бистрица (Пирин) (Приложение 1). В посоче-
ните речни басейни големите отклонения на годишния отток под Q95 са следствие не 
само на метеороложкото засушаване през 2000 г., но и на значителния антропогенен 
натиск във водосборите им. Водите на р. Въча се използват за производство на елек-
троенергия в каскада „Доспат–Въча“, за напояване и за водоснабдяване на население-
то, а водите от горното течение на р. Чепинска – за попълване на яз. „Батак“. Големи 
водни обеми от р. Канина се насочват към горното течение на р. Доспат. Оттокът на 
р. Санданска Бистрица също е нарушен от използването на нейните ресурси за про-
изводство на електроенергия. За останалите водосбори с изключително засушаване 
намалението на годишния отток спрямо Q95 е преобладаващо в границите 30–60% 
(Приложение 1). Изключителното засушаване в посочените речни водосбори се по-
твърждава и от по-ниските стойности на оттока от абсолютния годишен минимален 
отток, регистриран за периода до 1982/1983 г. (поради липсата на публични данни за 
годишния отток след 1983 г).

Със силно засушаване (Q75 ≤ Qi ≥ Q95) през 2000/2001 г. в Дунавския водосборен 
басейн са повечето речни басейни в поречие Огоста, долните течения на реките Скът 
и Искър, басейните от планинската част на р. Янтра и почти целия речен водосбор на 
Русенски Лом. В Черноморската водосборна област със силно засушаване се характе-
ризират басейните на р. Врана – Търговище, старопланинската част от водосбора на 
р. Камчия, р. Айтоска и горното течение на р. Велека. Силно засушаване в Егейската 

Фиг. 2. Хронологичен ход на годишния отток спрямо прагове Q50, Q75 и Q95 за р. Бърза –  
с. Горни Лом и р. Черна – с. Търън

Fig. 2. Annual streamflow and thresholds Q50, Q75 и Q95 for Barza River at Gоrni Lom  
and Cherna River at Taran
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водосборна област се регистрира при някои притоци на р. Марица (Стрелченска Луда 
Яна, Стара, Банска, Сазлийка), за десните притоци на р. Арда – Върбица, Крумовица, 
Елховска, и за р. Синаповска от поречие Тунджа (Приложение 1). По-малката степен 
на хидроложко засушаване в тези райони на страната е следствие на по-големите вале-
жи, съчетани с по-ниски температури и съответно величини на изпарението. Подобно 
твърдение намира частична подкрепа от резултатите на Nikolova (2013) за метеороло-
гичното засушаване в североизточните части на страната (при Русе, Разград, Шумен и 
Варна), където през 2001 г. процентният дял на валежите от нормата през всички сезо-
ни дефинира годината като средно суха. С други думи, изключителното метеороложко 
засушаване през 2000 година (доказано от Koleva еt al., 2008, Александров, 2011; Рачев 
и др., 2016), което е с пряко влияние върху речния отток, се отразява в по-малка степен 
в гореизброените басейни, поради увеличаването на валежите в източните райони през 
последвалата 2001 г.

Подобно обяснение може да се търси и за речните водосбори с умерено засушаване 
(Q50 ≥ Qi ≥ Q75) в Западна Стара планина (р. Бърза, р. Дългиделска Огоста, р. Малки 
Искър), за р. Черни Лом – с. Кардам и р. Ропотамо – с. Веселие.

Пространствена диференциация в степента на засушаване за изследвания период 
се наблюдава не само в различните области от територията на България, но и в грани-
ците на един речен басейн. Сведения за това дава разпределението на годишния отток 
за 2000/2001 г. в поречие Арда. Например, за р. Черна – с. Търън и р. Малка Арда 
– с. Баните годишният отток за 2000/2001 г. е с емпирична обезпеченост съответно 
97,8 и 95,7% и класифицира засушаването в категорията „изключително“. За р. Черна 
2000/2001 г. (с отток 2,06 m3/s) е втората най-суха година след 1992/1993 г. (2,04 m3/s), 
а за р. Малка Арда – с. Баните (с отток 0,72 m3/s) тя е третата най-суха година след 
1989/1990 (с отток 0,66 m3/s) и 1992/1993 г. (с отток 0,69 m3/s). В останалите речни 
басейни от поречието годишният отток е по-голям от Q95 и отнася засушаването в тях 
към категорията „силно засушаване“. Подобни териториални различия се регистрират 
и в поречие Лом, което е по-малко по площ, но с големи хипсометрични различия 
между горното и долното течение. За планинския речен басейн на р. Бърза – с. Горни 
Лом годишният отток за 2000/2001 г. – 0,57 m3/s, е с обезпеченост 71,6% и определя 
засушаването в него като умерено. Речните водосбори на р. Стакевска – с. Фалковец и 
на р. Лом – с. Василовци са със силно засушаване през 2000/2001 г., със стойности на 
годишния отток съответно 1,41 m3/s с обезпеченост 93,2% и 3,10 m3/s с обезпеченост 
88,9%.

Хидрометричната информация за многогодишен период в поречия Арда и Лом дава 
възможност и за определяне на повторяемостта на годишния отток за 2000/2001 г. За 
река Черна повторяемостта е един път на 50 години, за р. Крумовица – Крумовград, 
р. Арда – с. Вехтино и р. Арда – Рудозем – веднъж на 20 години, за реките Бяла и 
Елховска – веднъж на 10 години, а за р. Върбица – веднъж на пет години. С подоб-
на повторяемост са р. Стакевска – с. Фалковец – един път на 20 години и р. Лом –  
с. Василовци – веднъж на 10 години. Стойностите на SRI потвърждават в голяма сте-
пен резултатите за географското разпределение на годишния отток, получени при пър-
вия подход, но детайлизират степента на засушаване чрез категорията „около средно-
то“. С „изключително засушаване“ е 52,2 % от територията на страната. С най-ниски 
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стойности на стандартизирания индекс на оттока (между –4,6 и –2,0) или с най-голяма 
степен на засушаване са крайните северозападни части от територията на страната, 
средните части на Северна България включително Старопланинската област, средното 
течение на р. Камчия и всички речни басейни от поречията на реките Струма, Места 
и Марица, с изключение на планинските области от Рило-Родопския масив (фиг. 3, 
Приложение 1). Териториите с изключително засушаване, очертани по стойностите 
на SRI, като цяло съвпадат с тези, определени по праговия метод. Изключение правят 
речните басейни на р. Крумовица (Крумовград), р. Белица (с. Въглевци), р. Дряновска 
(с. Царева ливада) и р. Огоста (с. Кобиляк), в които годишният отток за 2000/2001 г. е 
над Q95 или водосборните им площи се отнасят към категорията „силно засушаване“ 
при първия подход.

Към категорията „силно засушаване“ по класификацията на SRI се отнасят 28,3% 
от територията на България, преобладаващо в Черноморската водосборна област. Тук 
се включват басейните на р. Провадийска (Провадия), р. Тича (Тича), р. Луда Камчия 
(Бероново), р. Средецка, р. Факийска (с. Факия) и др. По-малки по площ области на 
силно засушаване се наблюдават в Западна и Централна Стара планина (Ботуня, Черни 
Осъм и др.), Западни Родопи (р. Широколъшка, р. Яденица, р. Канина – с. Огняново). 

Фиг. 3. Териториално разпределение на хидроложкото засушаване по SRI12 за 2000/2001 г.

Fig. 3. Spatial distribution of hydrological drought for 2000/2001 according to SRI12
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Речните водосбори с тази степен на засушаване съставляват 20% от общо изследвани-
те. SRI за тази категория варира в по-тесен диапазон – от –1,63 до –1,28.

Стойностите на SRI определят като умерено засушаване отделни речни басей-
ни в Западна Стара планина (Дългиделска Огоста, Берковска, Елешница, Росица 
– с. Водолей), почти цялата Североизточна България, включително поречието на р. 
Бели Лом, горните течения на р. Велека и р. Факийска (с. Факия) от Черноморската 
водосборна област, високопланинската част на Витоша (р. Владайска) и Пирин 
(р. Черна Места – Софан, р. Бела приток на р. Изток), както и някои водосбори от 
Източнородопската област – на р. Калница (с. Крумово), р. Върбица (Джебел) и др. 
(фиг. 3). Стандартизираният индекс на отток в посочените места варира от –1,28 до 
–0,84. Общата площ на всички области с „умерено засушаване“ съставлява 16,8% от 
територията на България.

В категорията „около средното“ или със стойности на SRI ≥ –0,84, се включват реч-
ните басейни на р. Бърза – с. Горни Лом, р. Малки Искър – Етрополе, р. Черни Лом –  
с. Кардам, р. Ропотамо – с. Веселие и р. Синаповска – с. Синапово (от поречие Тунджа) 
– 2,8% от територията на страната. Най-големи площи, характеризиращи се с такъв 
индекс на оттока, се наблюдават в басейна на р. Бели Лом, което вероятно е свързано 
с карстовото подхранване на реката.

Стойностите на SRI определят хидроложкия цикъл през 2000/2001 г. като един от 
най-маловодните в страната и доказват по-късната проява на хидроложкото засушава-
не спрямо метеорологичното, но в по-малка степен отколкото след предшестващи про-
дължителни сухи години. SRI е с по-големи стойности за 2000/2001 г. спрямо тези за 
1992/1993 и 1993/1994 г., или годините с абсолютен минимум, резултат от започналото 
засушаване след 1980 г. В географското аспект степента на хидроложко засушаване 
намалява в посока от запад на изток. Подобна тенденция, макар и по-слабо изразена, 
се регистрира и с увеличаване на средната надморска височина на речните басейни.

Стойностите на SRI разкриват и проява на вътрешнорегионалните различия на сте-
пента на засушаване в границите на едно поречие, пример за което е речния басейн на 
р. Арда. За изследваната 2000/2001 г. най-ниска е стойността на индекса за басейна на 
р. Черна – с. Търън (под –1,7), което отговаря на най-високата степен на засушаване – 
„изключително засушаване“, а най-висока е стойността му за басейна на р. Елховска 
– Рудозем (–0,73), което пък отговаря на най-ниската степен на засушаване – „около 
средното“. За р. Върбица стойностите на SRI се колебаят между –0,84 и –1 – „умерено 
засушаване“, а за останалите басейни от поречието на Арда – между –1,3 и –1,5 – „сил-
но засушаване“ (фиг. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двата подхода за анализ на степента на хидроложко засушаване през 2000/2001 г. 
дават сходни резултати, но при по-голяма значимост на праговия метод за водносто-
пански изследвания, а на стандартизираният индекс на оттока (SRI) – за пространстве-
но-хидрологични анализи.

Изследването за степента на водност за 2000/2001 г. на територията на страната 
дава основание хидроложката година да бъде класифицирана като една от най-сухите 
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за целия период на хидрометрични наблюдения в повечето речни басейни, най-вече в 
южните и в югозападните части и особено в антропогенно натоварените водосбори. 
През 2000/2001 г. от „изключително засушаване“ е обхваната 52% от територията на 
България, а от „силно засушаване – 28%. По-големи области на „умерено“ и „около 
средното“ засушаване се наблюдават в Източна България. В географски аспект се на-
блюдава намаляване на степента на хидроложко засушаване в посока от запад на изток 
и с увеличаване на средната надморска височина на речните басейни.

SUMMARY

Assessment of severity level of mean annual streamflow and their spatial distribution is an 
important task for scientific hydrology and geography, steps in the development of drought 
management plans. 

The current study analyzes the annual streamflow for 2000/2001 (the driest hydrological 
year for the period 2000–2014). The work is based on mean annual streamflow for 160 
drainage basins that cover the territory of Bulgaria. Assessment is completed on two 
approaches: in comparison with the thresholds levels – Q50 (50% probability – normal year), 
Q75 (75% probability – dry year) and Q95 (95% probability – severe dry year) and into 
three categories – moderately drought (Q50 ≥ Qi ≥ Q75), severely drought (Q75 ≤ Qi ≥ Q95) 
and extremely drought (Qi ≤ Q95); according to by Standardized Runoff Index (SRI12) and 
classified the annual streamflow into four categories. 

Results attest wide areas in categories severely and extremely drought according to 
accepted thresholds and much drier than normal and severely drier than normal according to 
values of SRI. Annual runoff for most catchments areas (73%) is below Q95 and classifies 
2000/2001 as an extreme drought for these watersheds. The result is confirmed by the 
values of Standardized Runoff Index. Moderately drought covers several drainage basins 
in Northeast, Eastwest and Southeast Bulgaria. The study finds different levels of drought 
severity in the several catchment areas also (the watersheds of Arda River and of Lom River).

Hydrological 2000/2001 year is not driest for all river basins, but it is one of the driest 
years in the country for the whole period of hydrometric observation. There are not any spatial 
regularities of distribution of hydrological drought. This study supplement hydrological 
picture for driest hydrological years in Bulgaria and it is important for preliminary drought 
risk assessment.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
APPENDIX 1

Годишен отток за 2000/2001 и стойности на Q50, Q75, Q95 SRI за избрани речни басейни 
Annual streamflow for 2000/2001 and Q50, Q75, Q95, SRI

Река – ХМС Q2000/2001 Q– Q75 Q95 SRI

Ерма – Трън 0,71 2,57 1,76 1,18 –1,04
Нишава – Калотина 0,62 2,00 1,71 1,24 –2,22
Войнишка река – с. Търняне 0,13 0,96 0,64 0,32 –1,85
Салашка – с. Вещица 0,19 0,69 0,42 0,22 –1,89
Бърза – с. Горни Лом 0,60 0,72 0,57 0,45 –0,60
Стакевска – с. Фалковец 2,19 3,70 2,98 1,38 –1,36
Цибрица – с. Игнатово 0,69 2,10 1,30 0,74 –1,71
Огоста – с. Кобиляк 9,04 19,8 11,4 6,50 –2,23
Дълг. Огоста – с. Дълги дел 0,93 1,46 1,00 0,76 –1,52
Дълг. Огоста – с. Говежда 1,49 2,13 1,42 0,97 –1,17
Берковска – с. Беговица 0,39 0,80 0,80 0,54 –1,08
Ботуня (Стара ) – Вършец 0,29 0,51 0,37 0,27 –1,76
Скът – Мизия 0,80 2,28 0,99 0,38 –1,25
Искър – с. Бели Искър 3,87 6,97 6,67 5,19 –1,79
Искър – с. Ореховица 24,20 53,60 42,3 29,8 –1,90
Палакария – с. Рельово 0,42 1,93 1,16 0,73 –2,07
Владайска – кв. Княжево 0,24 0,60 0,38 0,23 –1,44
Блато – с. Петърч 0,36 1,00 0,66 0,43 –1,77
Елешница – с. Йорданкино 0,40 0,74 0,60 0,40 –1,25
Искрецка – Своге 1,60 3,38 2,61 1,91 –2,37
Малки Искър – Етрополе 0,43 1,28 0,87 0,63 –0,72
Бебреш – с. Своде 1,70 4,91 3,10 2,04 –1,70
Панега – с. Петревене 2,30 4,08 3,28 2,45 –1,67
Бели Вит – Тетевен 2,22 5,54 3,84 2,61 –2,28
Вит – с. Ясен (Търняне) 5,22 15,4 10,8 6,92 –1,76
Черни Вит – с. Черни Вит 1,20 3,41 2,52 1,77 –2,92
Черни Осъм – Ч. Осъм 1,78 3,59 3,12 2,34 –1,58
Осъм – Ловеч 4,49 9,35 8,17 5,70 –1,84
Янтра – В. Търново 3,18 12,3 8,01 3,93 –2,14
Дряновска – Царева Ливада 0,80 2,21 1,36 0,68 –1,81
Росица – с. Водолей 2,37 13,4 9,98 6,43 –1,35
Видима – Севлиево 1,49 5,31 3,91 2,40 –2,18
Бели Лом – Разград 0,34 0,86 0,41 0,15 –1,10
Черни Лом – с. Кардам 0,89 1,52 0,67 0,25 –0,68
Провадийска – Провадия 0,18 1,05 0,45 0,18 –1,36
Тича – с. Тича 0,50 1,14 0,75 0,44 –1,28
Камчия – с. Гроздьово 2,06 24,6 8,84 5,17 –1,75
Луда Камчия – с. Бероново 1,26 5,18 3,47 1,96 –1,54
Айтоска – с. Камено 0,19 0,47 0,38 0,18 –1,31
Средецка – с. Проход 0,22 1,56 1,03 0,41 –1,32
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Факийска – с. Факия 0,16 0,56 0,33 0,15 –1,50
Факийска – с. Зидарево 0,74 3,82 2,23 0,85 –1,67
Ропотамо – с. Веселие 0,81 1,13 0,66 0,27 –0,53
Велека – с. Звездец 0,86 3,21 2,18 1,06 –1,26
Велека – с. Граматиково 3,65 7,69 5,41 2,71 –1,36
Марица – с. Радуил 0,07 2,13 1,97 1,52 –2,20
Марица – Пловдив 23,30 54,40 45,0 28,8 –1,86
Софан – с. Цветино 0,14 0,60 0,47 0,31 –2,57
Яденица – с. Голямо Белово 0,21 0,97 0,92 0,64 –1,46
Чепинска – Велинград 0,52 2,97 3,01 2,08 –2,03
Тополница – м. Медет 0,50 2,85 2,60 1,80 –2,11
Широколъшка – с. Широка лъка 0,41 0,81 0,75 0,52 –1,48
Юговска – с. Лъки 1,36 3,08 2,39 1,60 –2,11
Чепеларска – с. Бачково 3,96 9,07 7,97 5,09 –2,14
Стряма – Баня 2,61 6,62 6,10 3,67 –1,92
Върбица – с. Върли дол 4,55 8,93 5,47 2,19 –1,30
Крумовица – Крумовград 2,93 7,32 5,19 2,38 –1,89
Тунджа – Павел баня 1,33 3,26 2,90 2,15 –1,77
Радова – Николаево 0,71 2,62 1,76 1,06 –1,96
Синаповска – с. Синапово 0,52 1,05 0,64 0,32 –0,78
Калница – с. Крумово 0,36 0,93 0,42 0,19 –1,12
Места – Якоруда 1,00 4,12 3,63 2,70 –2,20
Места – Хаджидимово 9,75 29,8 26,6 19,8 –2,25
Черна Места (Софан) – Софан 0,43 0,72 0,60 0,45 –1,01
Бела – Разлог 0,16 0,27 0,22 0,17 –1,22
Демяница – Банско 0,99 1,55 1,22 1,01 –1,70
Канина – с. Огняново 0,23 2,37 2,23 1,51 –1,51
Струма – с. Раждавица 2,36 9,63 6,95 4,16 –1,70
Струма – Бобошево 9,15 26,4 20,7 13,7 –2,25
Струма – Крупник 14,60 45,70 38,1 26,0 –2,58
Струма – с. Марино поле 22,90 76,20 60,3 40,3 –1,66
Треклянска – Враня стена 0,75 2,81 1,75 0,82 –1,93
Драговищица – с. Горановци 1,449 6,57 5,68 3,56 3,16
Совол. Бистрица – с. Соволяно 0,58 2,15 1,70 1,07 –2,21
Новоселска – с. Слокощица 0,11 0,77 0,67 0,43 –2,51
Елешница – с. Ваксево 0,69 3,32 2,50 1,56 –2,33
Рилска – с. Пастра 2,87 6,49 5,18 3,95 –2,52
Градевска – с. Марево 0,24 0,82 0,70 0,56 –1,77
Градевска – с. Градево 0,53 1,55 1,49 1,14 –1,83
Сушицка – с. Полена 0,17 0,71 0,51 0,32 –2,89
Влахинска – с. Влахи 0,49 1,36 1,30 1,05 –1,75
Санд. Бистрица – с. Лиляново 0,36 2,96 2,65 2,20 –1,77
Струмешница – с. Митино 2,51 8,99 6,95 3,74 –1,63

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продължение)
APPENDIX 1 (continued)
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ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том 110

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY

Book 2 – GEOGRAPHY

Volume 110

ГЕОМОРФОЛОЖКО И СЕДИМЕНТОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ  
НА РАЙОНА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ № 5, АМ „СТРУМА“, 

ЛОТ 3.1, с. МОЩАНЕЦ

РОСИЦА КЕНДЕРОВА1,  ТАНЯ ХРИСТОВА2,  АХИНОРА БАЛТАКОВА1, 
МАРТИН ХРИСТОВ3

1 Катедра Климатология, хидрология и геоморфология 
2 Национален археологически институт с музей – БАН 

3 Национален исторически музей

Rossitza Kenderova, Tanya Hristova, Ahinora Baltakova, Martin Hristov. GEOMORPHOLOGICAL 
AND SEDIMENTOLOGICAL STUDY OF THE AREA OF ARCHEOLOGICAL SITE No 5, STRUMA 
MOTORWAY, PART 3.1, MOSHTANETS VILLAGE

Thе studied territory near the town of Blagoevgrad, in the mouth of Moshtanska River – a left tributary of the 
Struma River, in the way of the Struma Motorway, which is under construction. Archeological investigations are 
part of the preliminary research of the area and the aim is to certify that the buildings will not damage cultural 
heritage. The archaeological team have found a little settlement which was abandoned in the beginning of the 19th 
century after a large flood event. Geomorphological study confirmed the torrential character of the little creek. The 
area, where the future international road will pass, belongs to the alluvial fan of this creek and a proper precaution 
measurements should be concerned. 

Key words: Middle Struma Valley, abandoned settlement, torrential flows, slope processes, grain-size analysis, 
alluvial deposits.

УВОД

Обект на настоящото изследване е територията около археологически обект №5, 
ЛОТ 3.1, АМ „Струма“ (от km 363+650 до km 363+700), попадащ в землището на  
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с. Мощанец, община Благоевград. Тя е част от десния водосбор на р. Струма в север-
ната част на Благоевградската котловина. Целта на изследването е въз основа на архео-
логическите и седиментоложките данни да се характеризира геоморфоложката среда 
по време на обитаването на обекта.

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обектът заема горната дясна част на брега на р. Мощанска и долната част на скло-
новете на възвишението Чуката. В очертанията на сервитута на магистралата са напра-
вени 11 профила, всички с широчина 2 m и различна дължина. Най-малкият е дълъг  
8 m, докато най-големият е 40 m, обединяващ дължините на два профила. Те са успо-
редни на осевата линия на трасето, като са ориентирани по дължина на югоизток-севе-
розапад. В долната част на обекта, която обхваща част от наносния конус на съвремен-
ната река, са разположени 7 профила. Останалите четири са ситуирани в долната част 
на склона на възвишението.

В профили 3, 4 и 10 са открити следи от човешка дейност. В горната част към скло-
на и извън руслото на старата река са открити каменни струпвания с керамика покрита 
с бяла и зелена глеч. В долната част на профил 10 се разкри ситуация от струпани раз-
рушени парчета отухлена глина (мазилки), камъни и керамични фрагменти, покрити с 
глеч. Около единия от скалните блокове, който е голям и с равна повърхност отгоре, 
има концентрация от въглени и пепел. Най-вероятно той е част от огнище, изградено 
от големи скални късове за основа, върху които се е поставял съда за готвене. Тази 
теренна ситуация е разкрита непосредствено до скалата в основата на склона, като по 
този начин е бил използван естествения терен в конструкцията. Разкритите фрагменти 
керамика с покритие от бяла и зелена глеч, както и откритата част от лула, позволяват 
тези материали и, респективно, описаната ситуация да се отнесат към XVIII–XIX в. В 
подкрепа на това е и информацията на местното население от с. Мощанец, според кое-
то тук се е разполагала махалата Чифутци, която през XVIII или ХIX в. е била залята 
от силно придошла река. В резултат на това природно бедствие махалата се премества 
по-високо към билото на възвишението. 

В профили 1 и 2 е открит археологически материал. В най-горните пластове за-
едно с антична керамика има и фрагменти с глеч. В дълбочина последната изчезва. 
Документирани са четири пласта: под съвременната повърхност следва пласт със си-
во-кафяв цвят, с плътна структура, в който археологическите материали са с ниска 
до средна концентрация; следва пласт със светлокафява рохкава пръст, в който кера-
мичните фрагменти са със средна концентрация; висока концентрация от керамика 
е регистриран в следващия сив пласт; под него следва хомогенен пласт с кафяв цвят 
и рохкава структура, в който керамиката е с ниска концентрация. В най-горните два 
пласта откритата керамика се отнася към късната античност и XVIII–ХIХ в. В тре-
тия пласт, характеризиращ се с най-висока концентрация на материали, керамиката е 
предимно от късната античност, докато в последния четвърти пласт керамиката е от 
късния елинизъм. 

В профил 2 в четвъртия пласт на дълбочина 327,06 cm и на около 2 m от съвременната 
повърхност, се разчисти структура с петна от въглени, отделни животински кости и ке-
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рамични фрагменти. На това ниво на структурата част от появилите се камъни, с големи 
и средни размери, оформят редица. Подобна конфигурация, но в различна посока, имат 
регистрираните три дупки, много вероятно от колове. В съседния профил 1, на същата 
дълбочина, разкритата археологическа ситуация продължава, но в него вече се докумен-
тира и периферията на структурата чрез появата на скала от изток. Много е възможно по-
следната да маркира единия край на съоръжението. Разкритата структура представлява 
най-вероятно част от постройка с лека конструкция. Откритият в нея материал се отнася 
към късния елинизъм. Той е представен предимно от фрагментирана керамика работена 
на ръка и на колело, която е покрита с налепи. Резултатите в първите два профила дават 
възможност да се предположи, че в този участък на обекта е имало поне едно съоръже-
ние от късния елинизъм. Материалите от късната античност, открити в по-горния пласт, 
най-вероятно са част от периферията на римски обект или са свлечени по склона от него. 
Последният е регистриран на около 30 m източно от настоящите проучвания, като от 
него произхождат и три бронзови монети на Юлиан и две на Константиновата династия.

Фактът, че разкритата елинистическа структура, която е частично проучена в двата 
профила, попада в най-външната североизточна част на обекта, от една страна, и кори-
тото на реката, което преминава северозападно от нея, от друга, дава основание да се 
предположи, че в очертанията на трасето на магистралата не се оформя площ, в която 
би могло да се развиват други подобни структури. Много е възможно те да се развиват 
в североизточна и източна посока от трасето на магистралата, в посока към регистри-
рания късно античен обект. 

МОРФОХИДРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обектът е разположен в долното течение на р. Мощанска, която е с непостоянен 
характер, на надморска височина 328,186 m. Тя е десен приток на р. Струма в север-
ната част на Благоевградската котловина. Извира на 720 m н. в. северозападно от  
вр. Малючка чука (799,7 m). Приема един по-голям десен приток на 520 m и няколко 
по-малки и достига III ранг по системата на Щралер (Strahler, 1954). При вливането в 
р. Струма образува обширен наносен конус, в който личат няколко канала, като съвре-
менното русло на реката е позиционирано в лявата периферия на конуса. Територията 
е била използвана за лозя, а сега е необработваема, като растителността е предимно 
тревиста, с единични дървета и храсти.

В изследвания район вертикалното разчленение е 140 m/km2, а хоризонталното е 
5 km/km2 . Река Струма в дадената територия е от 7-ми ранг. В тази част най-големи-
те ѝ десни притоци са Четирка, р. Поповка (на север от обекта) и р. Благоевградска 
Бистрица (отляво). 

Геоложката ситуация е свързана главно с разпространението на метаморфни скали 
– амфиболити от Четирската свита на Тросковската група (респ. на Родопската надгру-
па), с възраст архай–долен палеозой (Загорчев, 1990). В изворните части се разкриват 
малки петна от неогенските конгломерати и пясъчници на Бараковската свита, а в най-
ниските части се разкриват кватернерни алувиални наслаги.

Съвременната геоморфоложка обстановка е резултат от протичането и разливането 
в тази част на непостоянния поток, от наличието на храстова растителност с единични 
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Фиг. 1. Местоположение на обект №5 с. Мощанец, АМ Струма

Fig. 1. Location of an archaeological site №5, village Moshtanec,  
motorway Struma

дървета и непълно (между 30 и 80%) тревно покритие, топографските (наклони, експо-
зиция) и климатичните условия. Последните характеризират преходноконтинентален 
климат (Велев, 1990; Рачев, Николова, 2009 и др.)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Описанията и опробванията на различни наслаги в района следваха археологичес-
ките профили (фиг. 3). Дължината на описаните и опробвани профили е следната: 11 m 
в профил 7; 10,5 m – профил 2; 9,5 m – в профили 1, 6 и 8; 9 m – профил 3; 8 m – профил 
4 и 7,5 m – профил 5. Широчината на всички профили е 2 m, а разстоянията между тях 
– 3 m. Дълбочината им е различна: от 0,30–0,40 до 1,90 m.

Описани и опробвани са наслаги, изграждащи различни части от профилите (фиг. 4), 
като са наблюдавани промените в запълнителя и във включенията. Описанията са вър-
ху стени със северна и южна експозиция, а опробванията са на стени със северна екс-
позиция. 
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Извън сондажите, в дясната част на склона е описан разрез (т. 152, която на геоде-
зичната мрежа е отбелязана като RK2, с височина 331,684 m), характеризиращ под-
ножните наслаги. 

Чрез грануломеричен анализ (Wentworth, 1922, Серебрянный, 1980) са анализирани 
24 проби, а чрез морфоскопски – 6 броя. Използването на седиментоложките анализи 
е свързано с изследване на процеса, който е предизвикал напускането на обитаваната 
територия и преместването на махалата във високата част на склона (на 470 m).

РЕЗУЛТАТИ

Получените данни за механичния състав на наслагите, размерите, формата и заоб-
леността на късовете ни дадоха основание да комбиниране резултатите от различните 
профили. Тяхното разпределение по профилите е следното (от фиг. 41).

1 Авторите изказват благодарност на Соня Стоянова за помощта при изработването на схемата.

Фиг. 2. Отрязък от Геоложка карта на България в мащаб 1:100 000, к. лист Разлог  
(под ред. на Загорчев, 1990)

Fig. 2. Section of geological map of Bulgaria in scale 1:100 000, sheet Razlog  
(according to Zagorchev еt all (ed.), 1990)
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1. Песъчлив запълнител (количеството на пясъка надхвърля 60%), а това на фрак-
циите, по-малки от пясъка, достига 35%; наличие на единични гравели и чакъли; нас-
лагите са двуфракционни, умерено до добре сортирани.

2. Песъчлив запълнител (52%) със значително количество на гравела (39%), едини-
чен чакъл и под 10% участие на фракциите, които са по-малки от пясъка; наслагите са 
разнофракционни.

3. Доминиране на пясъка (86% - присъствие, което доближава запълнителя до ед-
нофракционните и добре сортирани наслаги) и почти по равно участие на гравела и 
по-малките фракции от пясъка; добре сортирани наслаги.

4. Песъчлив запълнител (64%) и значително участие на гравела (24%); глинестите 
фракции (под 0,1 mm) достигат 11%; двуфракционни, умерено до добре сортирани 
наслаги.

5. Преобладаване на едрите фракции: пясък и по-големите от него, и незначително 
участие на дребните (под 0,1 mm – 5%); смесенофракционни наслаги.

6. Песъчлив запълнител (59%) с увеличено количество на глината (22%) и участие 
на гравела (19%); разнофракционни наслаги.

Фиг. 3. Геодезична схема на района (изработена от КартПроект ООД)

Fig. 3. Geodetic sketch of the site (made by KartProekt LTD)
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Фиг. 4. Описания и резултати от седиментоложки анализи в различни с профили  

Fig. 4. Descriptions and results from sedimentological analyzes in different profiles

Данните показват разнообразие на сортировката на материала. Той е умерен до доб-
ре сортиран в секторите 1 и 3. В останалите сортировката е лоша. Подобни резулта-
ти са характерни за временнотечащите потоци и, следователно, описаните наслаги (с 
изкл. на тези в сектор 1) могат да бъдат характеризирани като пролувиални (т. е. обра-
зувани от временнотечащ поток).

Резултатите от морфоскопския анализ на чакъла (табл. 1) показаха, че най-едрите 
късове са в секторите 3, 5 и обединения сектор 3+5 в профил 3, а най-малките са в 4, 
2 и 6. Петрографският състав съответства на близката провинция. Счупеният чакъл 
варира между 20 и 51%, което характеризира временния и пороен характер на реката. 
Формата на късовете показва, че преобладаващото транспортиране на късовете става 
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Таблица 1
Tablе 1

Характеристика на едрите късове в различните сектори на археологическия обект  
(номерацията съвпада с тази от фиг. 3 и 4)

Grain-size analysis of the pebble fraction in different parts of the archaeological sites  
(number order follow this in Fig. 3 and 4).

Морфоскопски 
характеристики на чакъла 150-6 150-2 150-3 150-4 150-5 150 (3+5)

Брой на измерените късове в 
пробата 4 10 50 10 47 31

Най-малки стойности за a, b, 
c (mm)

a-15
b-11
c-9

a-16
b-12
c-4

a-20
b-15
c-9

a-14
b-10
c-3

a-19
b-15
c-4

a-89
b-61
c-14

Най-големи стойности за оси  
a, b, c (mm)

a-45
b-28
c-17

a-78
b-30
c-265

a-365
b-241
c-145

a-30
b-24
c-9

a-383
b-265
c-138

a-628
b-457
c-258

Средно аритметично за оси a, 
b, c (mm)

a-30
b-17
c-12

a-28
b-127
c-87

a-110
b-74
c-37

a-19
b-14
c-6

a-125
b-85
c-28

a-197
b-133
c-94

Преобладаващ петрографски 
вид

кварц, 
гнайс, 
аплит

амфиболит, 
шист, 

пегматит

гнайс, 
шист, 
кварц

амфиболит,
аплит

гнайс, 
шист, 

пегматит

амфибо лит
кварц,
шист

Счупен чакъл (%) – 20 32 – 51 42

Транспорт чрез 
салтация ÷ влачене (%) 50:50 20:80 42:58 10:90 19:81 26:74

чрез влачене, като се забелязват различия в секторите. При най-едрите късове се на-
блюдава увеличаване на тези, транспортирани чрез салтация. 

Анализът на наслагите показа няколко закономерности. Наслагите в сектор 1 на 
всичките профили, както и тези в двата горни хоризонта на разрез т. 152 имат склонов 
произход. Разпредението на фракциите, наклонът на склона, растителната покривка и 
липсата на значителни превишения ни карат да приемем, че понастоящем подножният 
шлейф представлява делувий, образуван от плоскостен смив. 

Наслагите в сектор 2, 3, 4, 5 и 6 имат пролувиален характер. Те са образувани от 
непостоянен поток (река). Механичният им състав, разпределението на фракциите, 
сортировката, характеристиката на едрите късове и участието на счупения чакъл по-
казват, че става въпрос за поток, който протича като бурен, пороен (селеви). Той е бил 
от несвързан вид, пясъчно-каменен.

Разпределението им по сектори характеризира различни фации. Например, тези от 
секторите 5, 6 и обединените 5+3 характеризитат тази част на руслото, в която се дви-
жат най-едрите късове. Максималните размери на тези късове са (съответно по трите 
оси в cm) a-63; b-46 и c-26. Между 50 и 90% от тези късове са се движили чрез влачене, 
а останалите – чрез преобръщане. 
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Наслагите в сектор 2 маркират границата между склоновите и флувиалните насла-
ги. Това е бил десният бряг на потока. Тук той е губел своята скорост и дълбочина и 
е отлагал фини наслаги. Вероятно в тази част е имало терени, наподобяващи заливна 
тераса, върху която са се образували малки водни огледала, които постепенно са се 
оторфявали. Доказателство за това е увеличеното количество глина и липсата на едри 
късове.

Анализът на наслагите от т. 152 (41°58′18,3″; 23°04′56,1″); показа следния строеж 
(фиг. 5):

 • 0–62 cm: хумусен, ситнозем, светлокафяв, с единични включения от гравели и 
чакъли;

 • 62–110 cm: светъл, глинест, единични включения (малко повече от горния) от 
гравели и чакъли, няма резки преходи в границите;

 • 110–140 cm: светъл с много включения;
 • Под 140 – до около 160 cm: отделни късове в много светъл запълнител, прилича 

на елувиална кора in situ.
По цялата дълбочина на разреза преобладават дребните фракции. Например, тези, с 

размери по-малки от 0,1 mm, варират между 45,4 и 58%. След тях по количество следва 
пясъкът, а единичен чакъл и гравел има в повърхностния и в най-дълбокия хоризонт. 
Разпределението на наслагите в дълбокия хоризонт показва близко разпределение на 
изветрителната кора или нейното слабо придвижване. Следователно, наслагите в гор-
ните 2 хоризонта имат склонов произход или слабопридвижена елувиална покривка, 

Фиг. 5. Характеристика на склоновите наслаги в т. 152 
а – снимка на опробвания разрез; б – резултати от гранулометричния анализ по слоеве; в – хистограми  

на резултатите от гранулометричния състав по слоеве;

Fig. 5. Slope deposits in point 152
a – pictures of the section; b – results from the grain-size analyses of the different layers; с – results  

in histogram from the grain-size analysis of the different layers
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образувана върху метаморфни скали. В повърхностния хоризонт те наподобяват си-
пей, който „лежи“ върху делувиален пласт. 

Тези наслаги показват различна характеристика от тази на пролувиалните наслаги. 
По разпределение на фракциите те се доближават до тези в секторите 1 на профилите. 
Количеството глина и пясък, както и малкото количество едри късове, потвърждават 
склоновия характер. Предполагаме, че процесът, който ги е транспортирал, е бил де-
лувиален смив и/или крийп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историческите данни (по Енциклопедия Пирински край, 1995) показват, че до 
Освобождението значителна част от горите по българските планини и особено тези 
в Осогово-Беласишката редица, са били изсечени. Това е довело до активизиране на 
изветрителните и ерозионните процеси: плоскостна ерозия или делувиален смив, об-
разуване на ембрионални форми, както и протичане на селеви потоци. Река Мощанска 
е била такъв поток. 

Съоръженията в мах. Чифутци (независимо от тяхната възраст) са били изградени 
върху склонови наслаги (с преобладаване на фините фракции) и са били отдалечени на 
повече от 30 m от руслото на Мощанска река.

Данните показват, че преди прииждането на Мощанска река в геоморфоложката 
среда са доминирали склоновите процеси – крийп и делувиален смив. Те са образува-
ли тънък подножен шлейф, изграден от фини наслаги. Открити са следи от обитаване 
(ХVIII–XIX в.) в профили 3,4 и 10, а в профили 1 и 2 има археологически материал от 
късна античност (в третия отгоре надолу археологически пласт) и от ХVIII–XIX в. (в 
горния хоризонт). Разкритата на дълбочина под 2 m от съвременната повърхност кон-
струкция е отнесена към късния елинизъм. 

Разкритите артефакти и древни конструкции са разположени в наслаги (под 62 cm 
в т. 152), които показват, че от склоновите процеси е преобладавал крийпа. Той е до-
минирал през изследвания период от късния елинизъм до ХVIII–XIX в. и (със слабо 
участие на плоскостния смив) е образувал подножния шлейф. Река Мощанска е била 
временен поток с характер на планински дол, отдалечен на разстояние 40–45 m от 
сградите в профил 10 и на 50–55 m от съоръженията в профил 1 и 2. Изсичането на 
дървесната растителност от времето преди Освобождението, е било повече в изворни-
те части на реката и по-малко по склоновете, което личи в строежа на шлейфа. Тези 
изсичания в условията на непроменящи се климатични условия коренно са променили 
геоморфоложката среда, като са активизирали временнотечащите потоци и плоскост-
ния смив. Двата процеса са транспортирали както скални късове и ситнозем, така и 
фини фракции. Мощанска река, от относително малка, но със спокойно течение, се е 
превърнала в непостоянна и поройна. 

Регистрираното прииждане на Мощанска река през ХVIII–XIX в. се доказва от се-
диментоложките данни. Реката е била във вид на каменно-пясъчен селеви поток, който 
увеличил размерите си в дясната част с повече от 10 m по хоризонтала. Анализирайки 
най-едрите късове, предполагаме, че височината и е нараснала с 1,5–2 m, а вертикал-
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ната ерозия е надхвърлила в различните части 50–70 cm. Описаните 5 фации харак-
теризират отделни части на руслото, които имат различна разрушителна сила. В най-
активната му част (секторите 5, 6 и 3+5) късовете са достигнали 38–40 cm и са се 
транспортирали чрез влачене и преобръщане в руслото. 

Селевият поток е достигнал до съоръженията от ХVIII–XIX в. и е подкопал осно-
вите на леките постройки. В същото време, в периферната част на профили 1 и 2 е 
акумулирал наслаги, които са се отложили върху тънък склонов шлейф, покриващ до 
този момент съоръженията от късния елинизъм и късната античност. Възможно е част 
от съоръженията от ХVIII–XIX в. да са били разрушени по време на прииждането на 
Мощанска, а друга – малко след него. В резултат този селеви поток променил коренно 
морфометрията на релефа и той станал непригоден за живот и стопанска дейност. 

SUMMARY

The archeological investigation of Site No 5 in the lands of Moshtanets Village started in 
2016 as part of the preliminary research of the area, aimed to certify that the buildings of the 
new Motorway Struma part 3.1 will not damage cultural heritage. During the excavations, 
constructions and ceramics have been found from the Late Hellenistic period and Antique 
times in the lower layers. In the upper layers also remnants from the abandoned settlement 
Chifuttsi from 18-19 century have been found. Local people remembered a story that this 
settlement was abandoned due to a large flood of the little Moshtanets River and the people 
moved upwards the slope of the Vlahina Mountain to find a safer place.

Geomorphological investigation in the area, conducted together with the archeological 
excavations, aimed to characterize the location of the archeological site towards the main 
landforms – the valley of Struma River, the valley of its right tributary – Moshtanets River 
and its slope wall with N-NW aspect. Geomorphological work was attached to the archeo-
logical network and this allowed detailed sedimentological characteristics of an area of  
0.8 km2 at level below 0.3-0.4 to 1.9 m from the contemporary topography. 

The deposits were characterized by their grain size in order to understand the driving forces 
controlled the sedimentation. On the basis of deposits texture and composition was made 
a reconstruction of the topography characteristics during the time of the flood. The results 
showed torrential character of the sediments, which proved that the little gully of Moshtanets 
overflowed and flooded the old village. Initially this gully was located 10 m from the lower 
buildings and before the flood event, slope materials and soil have been found. 

This is only one example of the torrential character of the little rivers in the catchment of 
Middle Struma Valley. During the construction of the future Motorway and its infrastructure, 
prevention activities have to be taken, regarding the hazardous character of the little dry riv-
ers that come from the valley slopes.
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Collected data form meteorological station Zemen is analyzed. In the presented study authors emphasize on 
their application in agroclimatology and geomorphology. An attempt is made to determinate periods with certain 
conditions for development and activity of different environmental processes and phenomena, some of which have 
influence on the landscape and, therefore, on economic and social activities in the study area. Climate conditions are 
comment as factor for weathering and activity for different slope and erosion processes.

Key words: Zemen, agroclimatology, climate regime, geomorphological processes.

INTRODUCTION

Solar radiation is an exogenous source of energy, which in action with atmospheric circu-
lation transforms Earth’s surface and determines the development of sequence of processes. 
Their action, regime and frequency form specific character of each given place. Some hy-
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drologic and geomorphic phenomena are caused by meteorological conditions and charac-
teristics of local climate which are hazardous for the economy. They affect given economic 
aspects related with the environment – agriculture, transport, insurances of farmland and 
against the risk of natural disasters etc. This requires analysis of climate and its elements on 
a global and regional scale.

The perennial observations of climatic elements provide opportunity to analyze the infor-
mation by methods of statistics and to interpret the results. Climate changes and fluctuations 
can be revealed by evaluation of data from different time periods describing a given area.

The following paper has regional character. The study object is part of Struma valley lo-
cated between Zemenska, Konjavska and Rudini Mountains (Fig. 1). The valley floor has el-
evation about 600 m and it is altered by two main tributaries – Treklyanska and Blateshnitsa 

Fig. 1. Location of the study area and meteorological station Zemen

River. Presented results characterize southern parts of Kraishte region including Zemen 
Gorge, located between Konjavska and Zemenska Mountains. 

The aim of the presented research is to apply the daily meteorological data from station 
Zemen in agroclimatological and geomorphological studies. For this reason, analysis of daily 
meteorological data is performed. This required accomplishment of several tasks – sum-
marizing the existing datasets, tracking the regime of climatic elements and computation of 
several indexes.

MATERIALS AND METHODS

Daily data from 1989 to 2004 about air temperature, soil temperature in various depths, 
precipitation, and snow cover retention from meteorological station in town of Zemen (prop-
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erty of Sofia University “St. Kliment Ohridski”) is analyzed. The station is placed at 620 m 
above sea level and has geographic coordinates N 42° 28' 27.8", E 22° 44' 56.44" (Fig. 1). 

Preliminary preparation of the study was related with digitizing of the meteorological dia-
ries and their transformation in form of spreadsheets. The data set is analyzed using statistical 
parameters – maximum, minimum, standard deviation, arithmetic mean (average). Tables 
and charts are made, showing the regime and inner annual change in climatic elements. 
Duration of periods with low and high air temperatures, number of days with snow cover and 
its retention period are calculated. Standard agroclimatological indicators concerning the du-
ration of period with air temperature above 0, 5, 10 and 15 °C (Hershovich, 1984) are calcu-
lated along with indexes of Thorntwait (Topliiski, 1998, 2000, 2006; Topliiski et al., 1995). 

The available information is interpreted in terms of climatic geomorphology and exog-
enous processes. The estimated periods with transition of soil temperature above 0 °C char-
acterizes frost weathering and the occurrence of days with soil temperature equal or above  
20 °C influences the chemical weathering rates (Barry, 1994).

Authors realize the short duration of the study period and, therefore, we compare the 
results with existing data concerning even shorter observational periods (Stoychev, 1986; 
Todorov, 1989; Topliiski, Peichev, 1993; Velchev et. al., 1993).

RESULTS

AIR TEMPERATURE. MEAN MONTHLY  
AND ANNUAL TEMPERATURE

Comparing the mean annual temperature for two periods of time from the selected station 
we observe an increase of 8.8 (1981–1988) to 9.1 °C (1989–2004). This warming is related 
with higher summer temperatures during the second period (1989-2004). In June we observe 
the greatest warming with increase of 16.6 to 17.4 °C (Fig. 2). In July and August, the warm-
ing is less pronounced than in June as mean temperature in both months rise above 19 ° C. In 
spring months, we observe increase of temperatures in March with more than 1 °C – from 3.6 
to 4.7 °C. In April and May values of mean monthly temperatures remain almost the same. 

In the autumn months we observe different tendencies in temperature variance. In 
September mean monthly temperatures decrease with about a degree – from 15.3 up to  
14.5 °C (Fig. 1). In October we estimate raise from 9.4 to 10.3 °C (Fig. 2).

This different tendency is observed in the winter months. In December and January air 
temperature decrease (Fig. 2). In December the decrease of mean monthly temperature 
is more than one degree (from 0.6 to 0.7 °C) as the values remain negative. In January 
the temperature drops down is not well defined as the temperature decreases from –1.3 to  
–1.9 °C (Fig. 2). There is warming in February when the mean monthly air temperature rises 
from –0.9 up to 0.1 °C (Fig. 2). 

Increase of average annual temperature amplitudes give us reason to assume that in the 
period 1989–2004 the continental influence on the climate in the study area is emphasized.

Even if short, the observation period of extreme temperatures gives us grounds to estimate 
their average values. They help us to characterize deviation of average values of air tempera-
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tures. Summer maximal temperatures are of greatest importance to the analysis. They influ-
ence directly on agriculture and local economy and indirectly on the development of some 
natural phenomena, presenting a hazard for the local community. 

Existing data allows estimation of two parameters. In average of absolute maximal tem-
peratures, the maximum is in July – 36.2 °C and the minimum is in January – 11.9 °C. 
Months from June to September are with average values above 30 °C (Table 1).

Maximum of average maximal temperatures is in August (27.7 °C) and the minimum is 
in December (3.5 °C). In June, July and August the values of this parameter are above 25 °C 
(Table 2).

Two parameters are calculated for the minimal temperatures. These parameters provide 
data about the extent of severity of winter and the possibility of rapid decrease of temperature 
in other months of the year. 

Fig. 2. Mean monthly and annual temperatures during the periods 1989–2004 and 1981–1988  
(after Topliiski, Peichev, 1993)

Table 1
Average of absolute maximal air temperatures (°C) during the period 1989–2003*

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average 11.9 15.4 21.9 23.9 28.7 32.0 36.2 34.1 30.0 26.8 21.2 13.0 24.7

Standard 
deviation 2.6 3.4 2.3 3.1 2.6 2.3 3.2 3.1 2.8 2.5 2.4 3.6 1.4

*No data available for 2004.
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Minimum of average absolute minimal air temperatures is observed in January (–16.3 °C) 
and the maximum is in July (7.1 °C). Negative values (under –4 °C) are estimated in all months 
of the cold half of the year including April. Only months from May to September we have posi-
tive values of this parameter (Table 3).

Average monthly minimal temperatures are important agroclimatic parameter. Its mini-
mum is in January (–6.7 °C) and the maximum is in July (12.7 °C). Negative values of this 
parameter are registered in cold half year as they last from November (–0.2 °C) to March 
(–1°C). In January and February average minimal values are under –5 °C (Table 4).

FROST

Frosts (hoarfrosts and rimes) are phenomena which are closely related with the decrease 
of air temperature and sublimation of water vapor in atmosphere on a surface and objects. 

Table 2
Average maximal air temperatures (°C) during the period 1989–2003*

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average 3.7 6.6 11.4 15.6 20.9 25.1 27.0 27.7 22.0 17.5 10.5 3.5 16.2

Standard 
deviation 2.4 3.2 3.1 2.7 2.4 1.7 1.2 2.7 1.7 2.0 3.0 2.7 1.4

*No data available for 2004.

Table 3
Average of absolute minimal air temperatures (°C) during the period 1989–2003*

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average –16.3 –14.8 –8.3 –4.7 2.0 5.3 7.1 6.5 0.8 –4.0 –9.3 –14.6 –4.3

Standard 
deviation 4.9 3.7 3.0 2.1 2.3 2.6 2.6 2.1 1.8 1.8 3.0 3.6 1.8

*No data available for 2004.

Table 4
Average minimal air temperatures (°C) during the period 1989–2003*

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average –6.7 –5.1 –1.0 3.2 7.9 11.4 12.7 11.6 7.5 4.2 –0.2 –4.3 2.9

Standard 
deviation 3.2 2.3 2.1 1.7 1.5 1.6 1.5 1.3 1.1 1.6 1.6 2.1 0.4

*No data available for 2004.



70

They are considered to be risk from agricultural standpoint. Frosts in later autumn are ex-
tremely dangerous for the vegetation of plants. 

Available information from station Zemen for the period 1989–2004 shows most frequent 
appearance (formation) of frosts in March. In several years there are several days with frost 
in the beginning of May. First autumn frosts are formed in the end of September and the 
beginning of October. 

In the winter months the formation of frost is related with absence of snow cover. From 
November to February are observed about 10 days with rimes each month (Table 5).

Table 5
Average monthly and annual number of days with frosts (1989–2004)

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Days 9.4 10.3 10.7 4.1 0.6 0.0 0.0 0.1 1.5 6.8 10.2 10.1 61.2

SOIL TEMPERATURE

Soil temperature varies in depth as the air temperature changes during the day and the 
year. Maximum of mean soil temperature is in July and August (between 22 and 24 °C) and 
the minimum is January – the only month with negative values (Table 6). Mean annual soil 
temperature varies from 11.5 at a depth of 10 cm to 12.1 °C at 5 cm depth. Temperature am-
plitude also decreases in depth from 23.4 °C to 21.7 °C.

Soil temperature regime depends on temperature of surface air. Transition of temperature 
between 0 °C determines the process of frost weathering, which leads to disintegration of 
bedrock in depth. Presence of such temperature transition and the duration of periods with 
temperature transitions are important conditions for the activation and action of cryogenic 
processes. Study focusing on relation between variations in soil surface temperature and the 
activity of slope processes in the alpine zone of Pirin Mountains is conducted in the period 
from 2011 to 2015 (Kenderova et al., 2015). Authors present data from daily measurements 

Table 6
Mean monthly and annual soil temperatures (°C) at different depths (1989–2004)

Depth
(cm)

Months
Average

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

0 –0.4 1.6 6.5 10.7 16.0 21.1 23.8 22.8 17.2 12.8 6.0 0.4 11.8

2 –0.4 1.3 5.7 10.4 15.8 20.5 23.2 22.9 17.3 12.8 6.1 0.7 11.7

5 –0.4 1.0 5.7 10.5 15.3 20.3 22.9 22.2 17.4 12.7 6.2 1.0 12.1

10 –0.4 0.8 5.2 9.9 14.6 19.3 22.1 21.9 17.1 12.5 6.2 1.2 11.5
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of soil temperature in depth of 3–5 cm. However, the readings describe another altitude zone, 
thus they cannot be compared with our result.

Analysis of meteorological data revealed three periods with soil temperature transitions 
between 0 °C – frost free period, period with single temperature transition and period with 
two transitions. 

Minimum of soil surface temperature is observed before sunrise when radiation balance 
is negative and the maximum appears to be at noon when the height of the Sun is at its peak 
(Penkov, 1992). Therefore, the single temperature transition is defined by the readings in 7 and 
14 h local time. In rare cases with positive soil temperatures in the morning the single tempera-
ture transition occurs in the evening, hence it is defined by readings from 14 and 21 h local time. 
In cases with negative soil temperature in 7 and 21 h and positive values (≥ 0.1 °C) in 14 h two 
temperature transitions exist. 

Soil temperature transition is observed in 5 to 6 moths per year – from October and April 
(Table 7, 8). Number of days with single transition is different in each month and it rapidly 
decreases in depth (Table 7). Similar tendency is observed in number of days with two tem-
perature transitions (Table 8). Maximum number of days with single soil temperature transi-
tion is in February and the minimums are two – in April and October (Table 7). Days with 
two temperature transitions are less than days with single transition, as their maximum is in 
January and the minimum is in October (Table 8). Data shows melting and freezing in the 
topsoil between 0 and 5 cm, thus there are conditions for soil creep in this layer after each 
freeze – thaw cycle. 

Table 7
Average number of days with single soil temperature transition between 0 °C (1989–2004)

Depth
(cm)

Months
Annual

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

0 10.4 12.9 9.5 1 – – – – – 1.3 4.8 9.7 49.6

2 3.9 8.4 5.1 0.1 – – – – – 0.4 2.3 4.8 25

5 1.9 3.4 2.1 0.1 – – – – – – 0.9 1.6 10

10 0.5 1.8 0.6 – – – – – – – 0.1 0.7 3.7

Table 8
Average number of days with two soil temperature transitions between 0 °C (1989–2004)

Depth 
(cm)

Months
Annual

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

0 7.8 7.6 3.7 – – – – – – 0.1 1.5 7.1 27.8

2 1.4 4.3 1.6 – – – – – – – 0.6 2.3 10.2

5 0.4 1.3 0.4 – – – – – – – 0.2 0.4 2.7

10 – 0.4 0.1 – – – – – – – – 0.1 0.6
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Average duration of the period with single soil temperature transition between 0 °C is 
149 days while the period with single transition last 96 days. Average date of beginning of 
temperature transition for the study period is 4th of November even though in given years it 
begins in the second half of October (1990, 1991, 1993, 1997, 2000, 2001). The latest date of 
beginning of soil temperature transition is 26th of November (1996). Average end date of this 
period is 2nd of April. However, in particular years the end of the period is in the first half 
of March (1989, 1991, 2001) or it extends to the end of April (1992). Period with two tem-
perature transitions begins 18 days later (average date of beginning 22nd of November) and 
ends a month earlier (average end date 8th of March) than the period with single transition. 
Therefore, the frost free period extends between 2nd of April and 4th of November and it 
lasts 216 days. In this period soil creep and other slope processes are result of transformation 
of rainfalls into surface and underground flow which leads to excessive moisture. Chemical 
weathering processes including karstification are intense in this period and act upon summits 
and slope of mountains near the town of Zemen.

During the frost free period we differentiate subperiod with average soil temperature over 
20 °C which “influences chemical weathering rates” (Barry, 1994). This subperiod lasts ap-
proximately 129 days. Average date of beginning of this period is 20th of May although in 
some cases it begins earlier in April (9.04.1998). The end of the period is in the last 10 days 
of September, but its duration is frequently extended up to the first 10 days of October (in 
1989, 1990, 1991, 1992, 1994 и 1997, 1998 and 2003). Due to this reason average end date 
of the subperiod is 26th of September. Maximal number of days with soil temperature ≥20 °C 
is in July and August (Table 9). High air temperature leads to low groundwater level, reduced 
amount of soil moisture and drought which limits the processes of chemical weathering. We 
assume that they are most intensive in the beginning (in June) and in the end of the period 
(September and October) when precipitation is larger than summer rainfalls. Heavy rainfalls 
in July and August can trigger this type of geomorphological processes. Such rainfalls are 
observed from 1989 to 1992 and in 1994, 1996, 1997, 1998 and 2002. 

PRECIPITATIONS

Precipitation regime in the study area has two maximums and two minimums. During the 
first reference period (1981–1988) precipitation maximums are in November and June and 

Table 9
Average number of days with soil temperature above 20 °C (1989–2004)

Depth
(cm)

Months
Annual

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

0 – – – 0.1 2.5 18.3 22.4 24.4 4.3 0.6 – – 72.6

2 – – – – 0.9 14.9 22.8 25 3.3 0.2 – – 67.1

5 – – – 0.9 13.5 23.1 24.4 2.6 0.2 – – – 64.7

10 – – – – 0.4 9.6 21.1 22.2 2.6 0.3 – – 56.2
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the minimums are in July and October (Topliiski, Peichev, 1993). During the second period 
(1989–2004), there are some differences in the monthly distribution of the rainfall quanti-
ties. In January, February and March we observe less monthly rainfall sums than in the first 
reference period (1981-1988). Rainfall sums in April are not altered. However, the rainfalls 
in May are increased with more than 10 mm when primary precipitation maximum occurs. 
Monthly precipitation sums in June, July and August during the second period are between 
40 and 50 mm, whereas in the first period we observe increased rainfalls in June (66 mm) 
and less precipitation in other summer months (Fig. 3). There are also changes in the average 
precipitation quantities in the last 4 month of the year (Fig 3). Precipitation sum in September 
is increased by nearly 60%. Rainfalls in October are doubled as they formed the secondary 
maximum. Rainfalls in November are halved and currently they formed secondary mini-
mum, whereas during the first period we observed maximum of precipitation in this month. 
Precipitation in December is increased by 50%, reaching sum of 50 mm (Fig. 3). The annual 

Fig. 3. Monthly precipitation during the first (1981–1988) and the second (1989–2004) observation period

precipitation sum for the first period (1981–1988) is 490 mm, while in the second observa-
tion period (1989–2004) it is increased up to 502 mm.

According to Topliiski, Peichev (1993) average number of days with rainfall between 
1981 and 1988 covers about 1/3 of the year. Most of the rainfalls during that period fall in 
May and November and minimal quantities falls in August and September. During the sec-
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ond period most of the rainfalls are observed in May, April and June (Table 10). Rarely rain 
falls in January and February.

HAIL, HAILSTORMS AND THUNDERSTORMS

Hails are not common phenomena. They are caused by the passage of cold fronts of the 
second order and the formation of powerful cumulonimbus clouds accompanied by thunder. 
Number of days with hailstorms for the period 1981-1988 varies between 3 and 5 days per 
year. Such phenomena are observed in May and June (Topliiski, Peichev, 1993). About 6 
days with thunderstorms are observed each year between 1989 and 2004. Their frequency 
is largest in the spring and summer months, as their maximum is in August (Table 11). 
Occurrence of thunderstorms in other months of the year is episodic and happens once every 
10 years.

Table 10
Number of days with rain (1989–2004)

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average 2.2 2.7 3.6 8.3 9.7 7.5 6.4 5.8 6.7 6.1 5.9 4.3 65.9

Standard 
deviation 1.5 1.6 2.2 3.4 3.6 4.0 2.7 4.0 4.4 3.1 3.3 3.0 18.9

Table 11
Number of days with thunderstorms (1989–2004)

Months I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

Average 0.0 0.1 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.4 0.4 0.1 0.1 0.2 5.9

SNOWFALLS AND SNOW COVER

Average number of days with snowfalls is approximately 20. Their frequency in largest in 
December – about 5 days. In January, February and March are observed at least 4 days with 
snowfall (Table 12). Last snowfall is registered in April and the first one is in November but 
in some rare cases snow falls are observed in October. 

Snow cover act on climate formation, radiation and thermal balance as a canopy on top 
of the Earth’s surface with its high albedo. Snow cover cools the surface air which leads to 
temperature inversions. It prevents soil and subsurface parts of plants from freezing. Snow 
retains the moisture for the beginning of the vegetation period. Forming and melting of the 
snow is related with snowfalls, air and temperature.
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Maximum number with snow cover is observed in January – about 10 days. In the other 
winter month snow cover retains for approximately 8 to 9 days (Table 13). In the spring 
(mainly in March) and autumn (in November) there are between two and three days with 
snow cover. Even rare snow cover is formed in April and October, but it melts for a day.

AGROCLIMATOLOGIC APPLICATION OF THE DATA

Average date of beginning and end of the period with sustainable preservation of air tem-
perature above 5, 10 and 15 °C, duration of this periods in days and temperature sums accu-
mulated in them are most important agroclimatic parameters. Temperature sums are integral 
indicator for the thermal conditions during the vegetation period or part thereof (Topliiski, 
Peichev, 1993).

For the purpose of presented study, we included average duration of period with sustain-
able preservation of air temperature above 0 °C in days. Tables show decreased average 
duration of this period (Table 14, 15). However, the temperature sum is increased which 

Table 12
Average number of days with snowfall (1989–2004)

Months I II III IV X XI XII Annual

Average 4.3 4.1 3.8 1.0 0.4 2.0 5.2 19.5

Standard 
deviation 2.5 2.0 3.5 1.3 0.9 2.2 2.9 6.7

Table 13
Average monthly and annual number of days with snow cover by months (1989–2004)

Months I II III IV X XI XII Annual

Average 11.2 8.6 2.3 0.8 0.2 2.5 8.9 32.1

Standard 
deviation 7.8 6.9 2.4 0.9 0.7 3.3 5.0 10.1

Table 14
Average date of sustainable preservation of air temperature above 0, 5, 10 and 15 °C  

and average duration of those periods (1981–1988)

Transition Date Transition Date Temperature. 
sum Days

above 0° 20.II below 0° 26.XII 3285 310

above 5° 24.III below 5° 3.XI 3124 225

above 10° 21.IV below 10° 13.X 2755 176

above 15° 29.V below 15° 16.IX 1936 111
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is related with the increased air temperature during the period from 1989 to 2004. The de-
crease of mean monthly temperature in December and January leads to increase of the period 
with negative temperature with 7 days. This in combination with increased temperature in 
February and March leads to shift of the beginning (from 26th to 12th of December) and the 
end (from 20th to 13th of February) of the period with negative air temperature.

Period with sustainable preservation of air temperature above 5 °C is increased by 16 
days along with the accumulated temperature sum. This is caused by warming in March and 
increased mean temperature in November.

Period with sustainable preservation of air temperature above 10 °C is accepted for pe-
riod of active vegetation for most of the agricultural crops (Hershovich, 1984). According to 
Hershovich classification the study area is part of Subzone of less thermophilic cultures with 
moderately warm climate. Conditions in this subzone are suitable for cultivation of beans, 
sunflower, alfalfa (lucerne), beets, tobacco, flax, oats and potatoes. Average date of begin-
ning of this period remain unchanged – 21st of April. Average end date is shifted from 13th 
to 18th of November as the temperature sum grows up by 100 °C.

The duration of period with sustainable preservation of air temperature above 15 °C re-
mains the same. Both its beginning and end are shifted by 4 days – from 29th to 25th of May 
and from 16th to 12th of September (Table 14, 15). Temperature sums are slightly increased. 

CLIMATE CLASSIFICATION

According to value of Thorntwait moisture index (Im) the study area has dry subhumid 
climate type C1, even though value of the thermal efficiency index (PE) is in the range of 
mesothermal climate type Вʹ1 (Table 16). 

Using computed parameters, we determine the affiliation of the study area to the Köppen 
climate classification. We should mention that different authors set a different boundary 
between temperate “C” and cold D climates. We pay attention to both concepts. According 
to the first one the boundary is determined by –3 °C isotherm (Köppen, 1936), whereas the 
second idea suggest 0 °C contour line (Russel, 1931). Using the 0 °C isotherm the study area 
is part of the zone with cold climate with warm summer without dry period (Dfb) (Peel et al., 

Table 15
Average date of sustainable preservation of air temperature above 0, 5, 10 and 15 °C  

and average duration of those periods (1989–2004)

Transition Date Transition Date Temperature. 
sum Days

above 0° 13.II below 0° 12.XII 3452 303

above 5° 19.III below 5° 14.XI 3300 241

above 10° 21.IV below 10° 18.X 2852 181

above 15° 25.V bolow 15° 12.IX 1977 111
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2007). Taking the –3 °C isotherm our area of interest is part of zone with temperate climates 
with warm summer without dry period (Cfb) (Topliiski, 2006). 

CONCLUSIONS

By comparing data from two observation periods we estimated changes in the regime and 
the mean values of climatic elements. Data from second period (from 1989 to 2004) shows 
that the climate of the study area is characterized by a colder winter, typical of temperate 
climate zone. Precipitation regime reveals a shift of the previous November maximum to new 
one in May. Average annual precipitation is 502 mm, which support the idea of continental 
climate type.

According to Thorntwait moisture index Struma valley between Zemenska, Konjavska 
and Rudini Mountains and the Zemen Gorge has dry subhumid climate type C1. Value of 
thermal efficiency index determines the climate as mesothermal type Вʹ1. Using the Köppen 
classification, the area of interest is characterized with temperate climate with warm summer, 
without dry period (Cfb). 

Sustainable preservation of air temperature above 0, 5, 10 and 15 °C and average duration 
of those periods creating suitable conditions for agriculture and cultivation of different crops.

Climate conditions trigger various geomorphological processes. Low winter soil tempera-
ture triggers frost weathering. Transitions between 0 °C are important conditions for soil 
creep after each freeze – thaw cycle. Warming in the spring months leads to snow melting. 
Therefore, soil creep, sheet erosion and other slope processes in this time of the year are 
result of transformation of rainfalls which leads to excessive moisture. Chemical weathering 
processes including karstification act mainly in the frost free period. In the subperiod with 
average soil temperature above 20 °C chemical weathering rates are intense if rainfall occurs. 
Otherwise a drought period begins. 

The intensity and the action of the various exogenous geomorphic processes are related 
with the regime of climate elements. The relation between different climates and certain pro-
cesses is expressed by Peltier (1950). The author defines morphogenetic regions in terms of 
mean annual temperature and rainfall only. Peltier’s diagrams provide an opportunity to as-
sess qualitatively the activity of different processes in a particular geographic region. Using 
the data for the 1989–2004 period from meteorological station Zemen, it is determined that 
the study area is part of a region with moderate chemical weathering and absent or insignifi-

Table 16

Precipitation, potential evapotranspiration (PE) and Thorntwait  
moisture index (Im)

Period Precipitation (mm) PE (mm) Im

1981–1988 490 598 –18.06

1989–2004 502 612 –17.97
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cant frost weathering. This statement is confirmed by the average number of days with soil 
temperature transition between 0 °C. Slopewash and rill (gully) erosion (“pluvial erosion” 
according to Peltier) is considered to be dominant processes. However, their action is lim-
ited by the type of the vegetation cover, presence or absence of mantle of fallen leaves, the 
intensity of the precipitation, the frequency of storms, the permeability of the soil etc. Snow 
melting and heavy rainfalls activates incision of rills and gullies and influence the fluvial 
processes. Mass movement is considered to be slow or insignificant because of the moderate 
rate of weathering and the low soil moisture. This is related with the significant number of 
days with soil temperature above 20 °C in the summer period. Terrain observation and meas-
urement must take place to determine the rates of denudation and accumulation. The geo-
morphic processes must be monitored and related with particular meteorological situations.

Further studies should be focused on the differences in climate with relation to the aspect 
and elevation of Struma valley floor and surrounding mountains near town of Zemen in order 
to reveal local climate features. 

SUMMARY

The presented article concerns regime of climate elements in Southern Kraishte re-
gion. Published results describe the climate of a part of Struma valley between Zemenska, 
Konyavska and Rudini Mountains. Daily meteorological data between year 1989 and 2004 
form meteorological station Zemen (N 42° 28' 27.8", E 22° 44' 56.44", elevation 620 m) is 
analyzed. Realizing the short duration of the study period we compared the results with exist-
ing data from previous observation period between 1981–1998 (Topliiski, Peichev, 1993). 

Comparing the mean annual temperature for two periods of time from the selected station 
we observe an increase of 8.8 (1981–1988) to 9.1 °C (1989–2004). This warming is related 
with higher summer temperatures during the second period (1989–2004). Increase of aver-
age annual temperature amplitudes give us reason to assume that in period 1989–2004 the 
continental influence on the climate in the study area is emphasized.

Precipitation regime in the study area has two maximums and two minimums. The annual 
precipitation sum for the first period (1981–1988) is 490 mm, while in the second observa-
tion period (1989–2004) it is increased up to 502 mm.

We applied the results of the analysis of the daily meteorological data in agroclimato-
logical and geomorphological studies. Conditions in the study are suitable for cultivation of 
beans, sunflower, alfalfa (lucerne), beets, tobacco, flax, oats and potatoes. Frosts are consid-
ered to be risk from agricultural standpoint. Available information for the period 1989–2004 
shows most frequent appearance (formation) of frosts in March. In several years there are 
several days with frost in the beginning of May. First autumn frosts are formed in the end of 
September and the beginning of October. 

Collected meteorological data was interpreted in terms of geomorphological studies. 
Transition of soil temperature between 0 °C is important condition for frost weathering and 
soil creep after each freeze – thaw cycle. Average duration of the period with single soil tem-
perature transition between 0 °C is 149 days, while the period with single transition last 96 
days. Average soil temperature above 20 °C trigger chemical weathering rates especially in 
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the presence of moisture. This period lasts approximately 129 days. Snow melting and heavy 
rainfalls creates conditions which activates sheet erosion and incision of rills and gullies and 
influence the fluvial processes.
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Petko Bozhkov. MORPHODYNAMICS OF SLOPE PROCESSES IN ZEMEN GORGE

The presented paper discusses results from geomorphic monitoring of slope processes in the area of Zemen 
Gorge on Struma River – sheet erosion, soil creep and scree. The observations, made in the period from 12th of 
November 2015 to 17th of February 2017, are performed in five key sites located on the two banks of the river. 
Collected data for the velocity of the studied processes is analyzed and the different types of Quaternary deposits 
are characterized.

Key words: Zemen Gorge, Struma valley, slope processes, deposition, landforms.

УВОД

Обект на изследване е Земенския пролом, част от долината на Струма, разполо-
жен между северните дялове на планините Земенска и Конявска (фиг. 1). Целта на 
настоящето изследване е да се характеризират съвременните склонови процеси. 
Изследването е част от дисертационната теза на автора „Морфодинамика на изветри-
телни и склонови процеси в района на Земенския пролом“. Актуалността му е свързана 
с прилагането на нова (за страната) методика за изучаване на склоновите процеси. Тя 
позволи получаването на данни за скоростта и динамиката на процесите, съчетани с 
характеристиката на наслагите. Избраната територия досега не е била обект на подоб-
ни специализирани изследвания, които са близки до методите на мониторинга. 
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МОРФОХИДРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Проломът има дължина от 22 km и свързва Земенското долинно разширение с 
Кюстендиската котловина. Надморската височина при началото на пролома е 575 m,  
a на изхода при село Ръждавица – 500 m, от което следва, че средният наклон на река-
та в изследвания участък е 3,4‰. Северозападният дял на Конявска планина (в. Риш 
1442,6 m) формира стръмния ляв склон на пролома, а този на Земенска планина обра-
зува десния. И по двата склона се наблюдават сипеи, скални откоси и ембрионални 
ерозионни форми. 

Средните наклони на склоновете в пролома варират от 12 до 50°, а вертикалното 
разчленение по течението се колебае от 155 до 512 m/km2. Хоризонталната разчлене-
ност се колебае между 4 и 5,46 km/km2, докато по билата на планините този показател 
има стойности между 1,45 и 3,24 km/km2. Морфометричните и морфографските харак-
теристики на Земенския пролом създават условия за активизирането на склоновите 
процеси. 

Долината е изградена от триаски масивни доломити и доломитни варовици на 
Босненската свита, а по билата на планините Земенска (в района на Силни връх – 
1244,6 m) и Конявска (около Варницки чукар – 1155,3 m) се разкриват сиви ядчести 
варовици с прослойки от аргилити и пясъчници на Радомирската свита (Геоложка кар-
та на България M 1:50 000, листове Райчиловци и Драговищица; Желев и др., 2007). 
Петрографският състав предполага развитие на карстови процеси.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В изследването са използвани морфометрични, теренни и лабораторни методи. 
Процесите са наблюдавани в ключови участъци, чието място е определено в зависи-

Фиг. 1. Местоположение на изследваната територия 

Fig. 1. Location of the study area
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мост от надморската височина и експозицията. От 30.10.2015 г. в района функционира 
лизиметър (DECAGON Em50) със метеорологични сензори. 

Морфометричните методи включват анализи на цифров модел на релефа (ЦМР) с 
пространствена резолюция 30 m, създаден по програмата SRTM – съвместна иниаци-
атива на NASA и NGA. ЦМД е обработен със специализиран софтуер (ESRI ArcGIS 
Desktop v.10.1 – ArcMap), а речната мрежа е дигитализирана и класифицирана от топо-
графски карти в мащаб 1:50 000. 

В района са заложени 5 ключови участъка за наблюдения и изследвания. Използвана 
е методиката на Толстых и Клюкин (1984) и Haigh (1977): маркирани репери, марки-
рани ленти и площадки-уловители. Наблюдениията обхващат периода от 12.11.2015 
до 17.02.2017 г. Изборът на методите и последователното им използване съответства 
на съвременните критерии за теренна и камерална работа (Beylich, Warburton, 2007; 
Beylich, 2008). На базата на гранулометричен и морфоскопски анализ са характери-
зирани различни типове склонови наслаги. Лабораторните анализи са извършени по 
методиката на Серебрянный (1980) и Pettijohn et al. (1986). Сортировката на наслагите 
е изчислена по Folk (1974). 

Анализът на резултатите е направен в следната последователност: процес–форми–
наслаги.

РЕЗУЛТАТИ

Изградените ключови участъци са заложени с цел наблюдение на определен вид 
склонови процеси, например KS1 e за наблюдение на делувиален смив и сипей, KS2 
e за делувиален смив и крийп; KS1-L е за крийп, KS3 и KS5 са за срутищно-сипейни 
процеси.

Ключовият участък KS1 (фиг. 2) (от 12.11.2015 г.) e изграден за наблюдение на 
сипейни процеси и делувиален смив. В средата на склона е изградена площадка-улови-
тел (1 m2), а по-дължината на склона са заложени 5 репера (по методиката на Толстых 
и Клюкин, 1984; Beylich,2008). Репер R1 е поставен в горната част на склона близо 

Фиг. 2. Паспортиация на участък KS1

Fig. 2. Description of key site KS1
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до скалния откос, а R5 е в най-ниската част на подножния конус, като разстоянието 
между тях е 46,75 m. 

Анализът на получените данни (табл. 1) за скоростта на делувиалния смив показа, 
че денудацията доминира във високата част на склона (репери R1 и R2), докато нат-
рупването на материали е най-голямо в ниските части на конуса (репер R5). В средната 
част на склона двата процеса често се заместват един с друг. Наблюденията показаха, 
че делувиалния смив или площната ерозия е процес, който е активен през топлото 
полугодие – през юни-септември 2016 г. е отчетена валежна сума от 125 mm. Тогава 
преобладава акумулацията и скоростта и е между 0,1 и 2,7 cm/103 days.

Таблица 1
Table1

Данни от измервания на репери (участък KS1)
Data from erosion pins (site KS1) 

Дати на 
наблюде-

ние 

Ва-
леж 
mm 

№ на реперите 

R1 R2 R3 R4 R5

акуму-
лация
(cm)

денуда-
ция
(cm)

акуму-
лация
(cm)

дену-
дация
(cm)

акуму-
лация
(cm)

дену-
дация
(cm)

акуму-
лация
(cm)

дену-
дация
(cm)

акуму-
лация
(cm)

дену-
дация
(cm)

12.11.2015–
11.06.2016 
cm/212 дни

461 3,2 2 1,2 2,6 2,1 0,1 1,6 5,1 2,4 0,3

11.06.2016–
21.09.2016
cm/103 дни

113 0,1 0,3 1,1 0,7 _1 _ 0,7 0,5 2,7 0,7

21.09.2016–
26.11.2016
cm/66 дни 

129 1,6 0,2 2,3 0,3 1,3 1,2 2,1 0,7 1,6 0,2

26.11.2016–
17.02.2017
cm/84 дни

38 1,6 2,2 1,7 2,2 1,1 0,1 1,8 0,1 6 2,5

1 Измерените валежи на 18, 19 и 20.09.2016 г. наложиха рестартиране на наблюденията от 21.09.

В периода 9–30.07.2016 г. количеството на падналите валежи достигна 73 mm, като 
25 mm от тях са отбелязани на 29 между 20:00 и 22:00 часа. Следователно, интензив-
ността на този валеж е била 0,38 mm/min. Падналите през този период валежи са за-
движили и най-голямото количество на седименти, отчетено в площадката-уловител, 
разположена в средата на склона (табл. 2). Размерите на някои от тях (между 20–77 m 
среден размер по ос „в“) формата им показват, че движението е станало чрез свободно 
падане и влачене, което сочи смяна на процеса – от площна ерозия в сипей. 

Измерените скорости на процесите в района на KS1 за периода 11 юни–30 юли 
2016 г. следните скорости (табл. 2).
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В най-високата част на склона е развит скален венец, а в подножието са образувани 
6 сипейни конуса, образуващи шлейф с площ 1020 m2. В периферията на шлейфа са 
разположени най-едрите късове, а върховете на конусите са изградени от по-фини ма-
териали, т. е. наблюдаваната псевдосортировка характеризира повече сипейни конуси, 
отколкото делувиални.

Гранулометричният анализ на наслагите (табл. 3) от подножния шлейф показа пре-
обладаване на гравела и пясъка и много лоша сортировка, резултат от краткия транс-
порт. Морфоскопският анализ на същите късове от подножния шлейф (табл. 4) по-
твърди краткия транспорт, а формата – това, че движението е станало чрез плъзгане. 

В площадката-уловител, разположена в средата на склона (табл. 5) в разпределе-
нието на фракциите преобладава чакъла (над 10 mm), чиято форма е дисковидна и 
цилиндрична форма. Тя индикира протичането на друг процес, а именно – единични 
срутвания и/или каменопади.

Цветът на наслагите по целия склон и в неговото подножие е в кафявата гама и е 
свързан с изветрянето на варовиците (табл. 3, 5).

Получените данни за ключов участък KS1 потвърдиха протичането на делувиален 
смив и сипей, както и единични случаи на каменопади. Седиментоложките данни ха-
рактеризират делувиални наслаги в средната част на склона и комбинацията между тях 

Таблица 2
Table 2

Количество и скорост на натрупване на делувиален материал в ключов участък KS1
Quantity and vlocity of accumulation of slope wash material in site KS1

Период 
(дни)

Количество 
валеж (mm)

Тегло 
(g)

Площ 
(m2)

Скорост  
(g/m2/day)

11.06.2016 – 09.07.2016 г. 
(29 дни) 11 106,50 1 3,6724

09.07.2016 – 30.07.2016 г. 
(21 дни) 73 494,39 1 23,5424

Таблица 3
Table 2

Разпределение на фракциите (%) в повърхностни проби от ключови участъци KS1, KS3 и KS5 
Grain size distribution (%) of surface samples from key sites KS1, KS3 and KS5

Проба Чакъл
(над 10 mm)

Гравел
(10–2 mm)

Пясък
(2–0,1 mm)

Глина
(под 0,1 mm)

Цвят 
(по Munsell)

KS1 3,09 71,96 17,14 7,81 2.5Y 6/3 light 
yellowish brown

KS3 23,04 65,37 7,09 4,50 5Y 4/2 olive gray

KS5 8,31 51,35 23,95 16,39 10YR 6/3 pale brown
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и сипейни късове в подножния шлейф. Валежните количества са причина не само за 
активизирането и високите скорости на процесите, а и за преминаването им от един в 
друг. Критичната стойност за това беше фиксирана на 29.07.2016 г. и тя е 23 mm/hour.

Ключов участък KS1-L (фиг. 3) е изграден за наблюдение на крийп процеси (фиг. 3) 
чрез използване на 9 маркирани репери, разположени в три успоредни редици. 

Разположението на реперите оформя площадка във вид на правоъгълник, с площ  
24 m2. Резултатите от измерванията (табл. 6) показаха средни стойности на акумулация-
та между 0,45 и 1,8 cm/75 дни, а на денудацията – между 0,9 и 1,4 cm за същия период. 

Следващият ключов участък – KS2 (фиг. 4), е изграден в сходни топографски условия 
като KS1-L, но на южна експозиция. Той е за наблюдение на крийп и делувиален смив. 

Таблица 4
Table 4

Морфоскопски анализ на късове от колувиални конуси (участъци KS1, KS3 и KS5)
Size and shape analysis of pebbles from talus cones (sites KS1, KS3 and KS5)

KS1 KS3 KS5

Брой измерени късове 30 30 30

Минимални стойности 
(cm) a – 13; b – 7,9; c – 3 a – 11.5; b – 5; c – 2; a – 10,5; b – 5,5; c – 3

Максимални стойности 
(cm) a – 37; b – 28; c – 20 a – 131; b – 94; c – 45 a – 91; b – 51; c – 42

Средно аритметично a – 23; b – 15; c – 8 a – 27; b – 19; c – 8 a – 28; b – 17; c – 10

Стандартно отклонение a – 6; b – 5; c – 4 a – 25; b – 18; c – 9 a – 19; b – 10; c – 10

Преобладаващ 
петрографски вид

доломит/доломитен 
варовик

доломит/доломитен 
варовик

доломит/доломитен 
варовик

Средна заобленост 0,00 0,00 0,00

Транспорт 
влачене:салтация (%) 73:27 83:17 64:36

Таблица 5
Table 5

Разпределение на фракциите в проби от площадки-уловители в участъци KS1 и KS2 (%)
Grain size distribution of samples from soil erosion plots in sites KS1 and KS2 (%)

Проба
Чакъл
(над 

10 mm)

Гравел
(10–2 mm)

Пясък
(2–0,1 mm)

Глина
(под 

0,1 mm)
Цвят (по Munsell)

KS1 09.07.2016 79,97 2,88 13,00 4,14 2,5Y 6/3 light yellowish brown
KS1 30.07.2016 81,45 4,22 12,23 2,11 2,5Y 6/3 light yellowish brown
KS2 11.06.2016 32,92 28,74 19,96 18,38 10YR 5/2 grayish brown
KS2 30.07.2016 37,91 31,71 14,64 15,74 2,5Y 6/2 light brownish gray
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Фиг. 3. Паспортиация на участък KS1-L

Fig. 3. Description of key site KS1-L

Таблица 6
Table 6

Стойности на акумумацията (a) и денудацията (d) за периода  
09.07.2016–01.10.2016, участък KS1-L (cm)

Rates of accumulation (a) and denudation (d) for the period  
09.07.2016–01.10.2016, site KS1-L (cm)

Период на наблюдение 
09.07.2016–01.10.2016 г. (75 дни)

Репер 1
a – 0,75

Репер2 
а – 1,2 / d – 1,3

Репер 3
a – 0,45

Репер 4
a – 0,65

Репер 5
d – 1,15

Репер 6
a – 1,8 / d – 0,9

Репер 7
a – 1,3

Репер 8
a – 0,5 / d – 1,4

Репер 9
d – 1,05

Фиг. 4. Паспортиация на участък KS2

Fig. 4. Description of key site KS2
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Направените наблюдения показаха, че стойностите на акумулация и денудация на 
крийпа в този участък за период от 84 дни при валежна сума от 38 mm варират между 
0 и 2,4 cm (табл. 7). Тези скорости са резултат от снеготопенето в края на януари и 
началото на февруари. За да бъдат достоверни тези данни трябва да се потвърдят от 
много по-дълги наблюдения.

В същия участък беше измерен делувиалният смив чрез площадка-уловител 
(Толстых, Клюкин, 1984) (табл. 8). Видимо е, че тук скоростта е по-бавна спрямо 
тази в участък KS1. Считаме, че високите скорости, отчетени в периода 09.07.2016–
30.07.2016 г., са пряко свързани с проливните валежи на 29.07.2016 г., достигащи 
25 mm. 

В гранулометричния състав на делувиалните наслаги преобладават чакъла и гра-
вела (табл. 5). В пробите от участък KS2 фракциите са по-равномерно разпределени 
спрямо наслагите от участък KS1. Количеството на чакъла е два пъти по-малко от това 
на гравела. Наблюдават се завишени количества на глината. Следователно, делувиал-
ният смив в участък KS2 пренася по-разнообразни по размер частици от тези в KS1.

Таблица 7
Table 7

Стойности на акумумацията (a) и денудацията (d) за периода  
26.11.2016–17.02.2017 г., участък KS2 (cm)

Rates of accumulation (a) and denudation (d) for the period  
26.11.2016–17.02.2017, site KS2 (cm)

Период на наблюдение 
26.11.2016 – 17.02.2017 г. (83 дни)

Репер 1
a – 0,1/ d – 0,1

Репер2 
d – 0,65

Репер 3
d – 0,4

Репер 4
a - 0,6 / d – 0,5

Репер 5
d – 0,6

Репер 6
a – 0 / d – 0,1

Репер 7
a – 2,4 / d – 0,9 

Репер 8
a – 1,2 / d – 1,1

Репер 9
а – 0,4 / d – 0,7

Таблица 8
Table 8

Количество и скорост на натрупване на делувиален материал в ключов участък KS2
Quantity and velocity of accumulation of slope wash material in site KS2

Период 
(дни)

Количество 
валеж (mm)

Тегло 
(g)

Площ 
(m2)

Скорост 
(g/m2/day)

16.04.2016 – 11.06.2016 г. 
(57 дни) 150 102,44 1 1,7972

09.07.2016 – 30.07.2016 г. 
(21 дни) 73 296,26 1 6,0461
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Ключови участъци KS3 (фиг. 5) и KS5 (фиг. 6) бяха заложени в началото на 2016 г. 
Поради относително трудния достъп, наблюденията и измерванията в тях се провеж-
дат по-рядко. В участък KS3 (фиг. 5) са заложени репери в срутищно-сипеен-делувиа-
лен конус, подобно на тези в участък KS1.

Наблюденията и измерванията са направени чрез маркирани репери и ленти 
(Толстых, Клюкин, 1984). Те обхващат периода 02.02.2016-19.11.2016 г. при общо 
количество валеж 562 mm. Наблюдаваните промени показаха следното: а – средната 
скорост на денудация в участък KS3 e 3,5 cm за 292 дни или 0,0120 cm/day, а тази на 
акумулация е 6,8 cm за 292 дни (0,0233 cm/day); б – акумулацията има слаб превес над 
денудацията, т. е. преобладава натрупването на материал. 

При наблюдение на маркираната лента в KS3 на 19.11.2017 г. се установи наличие 
на изветрели и останали in situ скални късове от маркирана върху основна скала лента 
с площ 6790 cm2 (0,679 m2). Беше установено, че за период от 292 дни се е отделил къс, 
с общи размери 25,3 x 19,2 x 13,3 cm и тегло 77,50 g.

Фиг. 5. Паспортиация на участък KS3

Fig. 5. Description of key site KS3

Фиг. 6. Паспортиация на участък KS5

Fig. 6. Description of key site KS5
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Участъци KS3 и KS5 служат и за измерване на отстъпа на склоновете чрез марки-
рани площи и линии.

В подножната част на склона е образуван единичен конус от акумулиран материал. 
Разстоянието между върха на конуса и периферията му е 12 m. Наслагите, които го 
изграждат, показаха преобладаване на гравела (65 %) и чакъла (23%) (табл. 3). Те имат 
лоша сортировка (σ1 = 1,70) , която е резултат от краткия транспорт. Морфоскопският 
анализ (табл. 4) потвърди големината на късовете, като някои от тях почти достигат 1 
m по ос „а“. Транспортирането им (при посочените размери) (табл. 4) показва приори-
тет на влаченето, което е характерно за сипеите. 

Последният ключов участък – KS5 (фиг. 6), е изграден за изучаване на скоростта на 
сипейно-срутищни процеси чрез използване на маркирани репери и ленти. 

Данните от маркираните репери (единият в горната част на конуса, а другият – в 
долната, като разстоянието между тях е 4,2 m) показаха, че за наблюдавания период 
(07.03.2016–19.11.2016, т. е. 258 дни) денудацията е 1,2 cm или 0,0046 cm/day, а акуму-
лацията възлиза на 2 cm или 0,0077 cm/day. Следователно, процесите в участък KS3 са 
много по-интензивни от тези в KS3.

Наблюденията на маркираната лента в КS5 паказаха, че за същия период от ос-
новната скала, с площ 6450 cm2 (0,65 m2), са изветрели 12 къса с общо тегло 26,88 g, 
което показва, че през изследвания период (07.03.2016–19.11.2016 г.), т. е. за 258 дни 
от скалния откос се е отделил къс с общи размери 27×17,3×6,4 cm.

Подножният конус е изграден от по-разнообразен материал (табл. 3) в който пре-
обладава гравела и пясъка, а наслагите имат имат много лоша сорировка (σ1 = 2,90). 
Размерите на късовете (табл. 4), формата и заоблеността им показват преобладаване 
на сипеен процес, при който транспорта е кратък и става чрез влачене и преобръщане. 
Това ги определя като десперсий.

ОБОБЩЕНИЕ

Изследваните склонови процеси в Земенския пролом са ортогравитационни (сипеи 
и срутища), както и такива на масово движение на наслагите (крийп и делувиален 
смив). В местата, където се показват основните скали, става изветрянето им и обра-
зуваният елувий или остава на място, или има кратък (между 4 и 12 m) транспорт. 
Най-често тези процеси са в съчетание помежду си, например сипей с делувиален смив 
(КS1, KS5), крийп и делувиален смив (КS1 и КS2), сипей и срутище (КS3 и КS5).

Движението на неспоените материали по склоновете чрез делувиалния смив е по-
бързо през топлото полугодие (от април до юли), когато количестовото на влагата 
е високо в следствие на падналите валежи, снеготопенето и инфилтрацията на ат-
мосферни води в почвата. В периода ноември–март скоростта се забавя. Измерените 
средни стойности на натрупване при делувиалния смив са между 0,001 и 0,25 cm/day. 
В случай на интензивни валежи тази скорост се увеличава. Например 73 mm валеж 
между 9–30 юни 2016 г. са довели до отлагането на 23,5424 g/m2/day. Досегашните 
ни изследвания показаха, че това количество валежи при 0,38 mm/min е „обърнало“ 
делувиалния смив в сипей. 
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При измервания на крийп се наблюдават същите закономерности, свързани с акти-
визация на процеса през топлото и студеното полугодие. Получените данни за средна-
та скорост на крийпа – между 0,001 и 0,018 cm/ден показват, че този процес е значи-
телно по-бавен от делувиалния смив. 

Делувиалният смив и крийпът транспортират относително дребни наслаги (пясък 
и по-дребните от него). И двата процеса променят морфологията на склоновете, като 
образуват неголеми деформации от микроповишения и понижения. Наслагите на два-
та процеса участват заедно със сипейните (десперсий) в полигенетичните подножни 
конуси. Общото между всичките видове е лошата сортировка и слабата им заобленост. 

Срутищно-сипейните процеси транспортират най-едрите по размер частици (бло-
каж и едър чакъл, чийто размери достигат до 1 m) чрез влачене и салтиране. Тези 
процеси започват от скални разкрития и откоси в горната им част и продължават по 
склоновете, като образуват жлебове или късовете се салтират по основна скала. Те 
също така образуват подножни конуси и/или шлейфове. 

Скоростта на движение на неспоените наслаги е най-висока в участъците, в които 
действат няколко процеса (най-вече делувиален смив и сипеен процес), които обра-
зуват разнообразни по гранулометричен състав наслаги. Акумулацията има големи 
стойности, особено в областта на колувиалните конуси. В течение на годината акуму-
лацията се замества от денудация, но преобладава натрупването на материал. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ускорението на процесите води до увеличаване на количеството пренасян матери-
ал, което оказва влияние върху механичния състава на наслагите. Той, от своя страна, 
също контролира активността на процесите в комбинация с вида на растителната пок-
ривка и климатичните условия. От климатичните елементи с най-голямо значение за 
скоростта и интензивостта на склоновите процеси имат количеството, интензивността 
и вида на валежите, а също така и температурата на въздуха.

Изчислените скорости в КS1 за денудацията и акумулацията са значително по-висо-
ки от установените стойности за съседни територии в Краището – планините Милевска 
и Кървав камък (Кендерова и др., 2012), където стойностите на денудация и акумула-
ция са съответно 0,0268 и 0,0059 cm/year. 

Регистрираните стойности и скорости на склоновите процеси следва да се по-
твърдят или отхврълят от следващи измервания. Натрупаната информация дава ко-
личествена оценка на склоновите процеси и условията, при които те се проявяват. 
Продължаването на климатичните редици от данни е особено важно, тъй като при 
определени метеорологични условия крийпът и делувиалният смив могат да пренасят 
големи количества неспоен материал за относително кратък период от време.

SUMMARY

Morphodynamics is associated with changes of Earth’s surface due to various endo- and 
exogeneous processes. Denudation processes transport and accumulate the unconsolidated 
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materials, forming various deposits. The rate and velocity of denudation and accumulation 
are, therefore, closely related with the environmental conditions. 

In this study are presented short-term results from on-going observations of slope pro-
cesses activity and related landforms and deposits. The area of interest – Zemen Gorge, is 
one of the Struma River’s 12 gorges, located between Konjavska and Zemenska Mountains 
in the Southern Kraishte Region An attempt is made to correlate process activity with certain 
meteorological conditions. They are analyzed using daily meteorological data for the period 
between 12th of November 2015 and 17th of February 2017.

Several key sites sre selected and different geomorphological situations were described 
in order to characterize specific slope processes – screes/talus formation, rockfalls, sheet 
erosion, soil creep etc. Each key site is followed by a short description (passport), show-
ing the main terrain characteristics (coordinates, elevation, slope, aspect) and dominating 
geomorphological processes. Every key site is located on same petrography (dolomites and 
dolomitic limestone) in order to reduce the variability of the geomorphological conditions. 
Samples are taken for grain size analysis, whereas morphoscopic analysis is used to deter-
mine the sizes of coarser materials (pebbles, boulders). Erosion pins (denudation gauges) are 
used to estimate the changes in the topography. Soil erosion plot are installed to determine 
the quantity of material, transported by sheet erosion. Painted rock faces and marked lines are 
applied to determine the slope retreat and the movement of individual particles. 

Results are presented in various formats, mainly as tables, showing the readings from 
each key site. Presented results describe the rate and the velocity of slope surface deforma-
tions in terms of cm/day or g/m2/day. The data is discussed in relation with meteorological 
phenomena (rainfalls), climate and its elements. Nevertheless, more data and more frequent 
observations are needed to understand the seasonal rates of slope denudation and sediments 
redeposition. The velocity, intensity, frequency and spatial distribution of slope processes is 
related with the inputs of precipitation and presence or absence of vegetation canopy, and the 
slope angle itself. However, more data is required in order to understand the seasonal rates 
of erosion and accumulation.
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Sonya Stoyanova. SLOPE PROCESSES AND DEPOSITS IN ISKRETSKA RIVER BASIN

This paper presents studies of slope processes and related deposits and landforms in Iskretska River basin. There 
were observed 3 key sites. One of them is monitoring weathering and slope processes, and the other two are only for 
slope processes. Morphometric analysis of the watershed was made and below are described the main features of the 
relief. Further, several samples were collected and results are given in tables. The results of field measurements, as 
well as morphometric analysis, indicate the flow of slope wash processes which are related to occurrence of screes, 
rackfalls, formation of erosional forms and accelerated mass movement.

Key words: Iskretska River basin, slope processes, elluvial and delluvial deposits.

УВОД

Река Искрецка протича субпаралелно между Понор и Мала планина и е естествена 
тяхна граница – южна за Понор и северна за Мала планина (Западна Стара плани-
на). Характерът на склоновите процеси и морфоложкият облик на речния басейн са 
обусловени именно от граничното му положение между тези две структури. Обект на 
настоящото изследване е басейнът на р. Искрецка, а предмет са склоновите процеси и 
наслаги.

Досегашните изследвания на водосбора на реката са главно в две направления: от 
една страна, като част от Свогенската антиклинала, в чийто литоложки фундамент се 
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разкриват антрацитни въглищни пластове с карбонска възраст (южната част на водос-
бора в Мала планина), и, от друга – като територия, с развити в нея карстови процеси 
и форми (северната част на водосбора в Понор планина). Първите специализирани 
геоморфоложки изследвания провежда Жеко Радев (1915), който изследва карстовия 
релеф в Западна Стара планина, а по-късно подробни проучвания на карста правят 
Динев (1959) и Гълъбов (1966). Геоморфоложки изследвания са провеждани още от 
Балтаков (1978), Канев (1989) и др.

Комплексно и специализирано геоморфоложко проучване в басейна на р. Искрецка 
досега не е правено. Това определи мотивацията на автора, актуалността на настоя-
щето изследване и неговата цел. Последната е анализ на склоновите процеси, форми 
и изграждащите ги наслаги. Актуалността на изследването се изразява и в това, че 
получените данни могат да бъдат използвани в планирането и управлението на тери-
ториите, при превенция от рискови процеси, строителство и др.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследваните склонови процеси, форми и наслаги са наблюдавани в 3 ключо-
ви участъка, като един от тях (С56) характеризира изветрителни и склонови проце-
си (включително наслаги и форми), а другите два (С52 и С54) са само за склонови. 
Информацията за всеки участък е паспортизирана, като са включени датите за наблю-
дение, местоположение, надморска височина, експозиция, наклон, литология и др. 
Продължителността на наблюденията е 321 дни. Това позволи да бъде проследена се-
зонността на процесите.

При теренните наблюдения на процесите са използвани различни методи (Толстых, 
Клюкин, 1984; Чуринова и Шеко, 1971, и др.) и са спазвани указанията в „Методически 
изисквания за провеждане на геоложко и геоморфоложко картиране“ (1995).

Морфометричният анализ на релефа е извършен чрез специализиран софтуер 
(Quantum GIS 2.18.4), използвайки топографските (в мащаб 1:50 000, картни листове 
Своге, гара Лакатник, Сливница, Годеч) и геоложките (в мащаб 1:100 000, картни лис-
тове Берковица и София) карти за основа. Създадени са карти на хипсометричните 
пояси, вертикалното разчленение и наклоните на склоновете. За съставяне на картите 
на наклоните и хипсометрията е използвана класификацията на Константинов (1986). 
Стойностите за вертикално разчленение са получени чрез интерполация, след което са 
класифицирани чрез качествен фон. 

Седиментоложките анализи са извършени по методиката на Серебряный (1980), 
препоръчана и от Балтаков, Кендерова (2003). Анализът на ключовите участъци е на-
правен по алгоритъма: паспортизация – теренно описание – морфоскопски анализ – 
гранулометричен анализ – изводи. 

МОРФОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Северната граница на изследвания район се проследява в посока изток–запад 
по плоското и окарстено било на планината Понор – от вр. Грохотен (1051,5 m) до  
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вр. Висока рудина (1394,8 m). От него западната граница в посока югозапад-югоизток 
достига Бучин проход, а южната минава по билото на Мала планина. В променлива по-
сока североизток-югоизток-североизток вододелът достига устието на р. Искрецка при 
вливането ѝ в р. Искър. Руслото на р. Искър затваря границата на изследвания район. 
Неговата площ е 252,7 km2.

В хипсометрично отношение (фиг. 1) преобладават териториите между 448 m 
(при вливането на р. Искрецка в р. Искър) и 985 m. Най-високата точка е вр. Крета 
(1440,8 m) в Понор планина. Надморската височина се понижава от север на юг в 
Понор и от юг на север в Мала планина, както и в посока от запад на изток по доли-
ната на р. Искрецка.

Вертикалното разчленение (фиг. 2) в най-високите планински части е между 320–
520 m/ km2 (долинните склонове на р. Свидненска, вр. Лиляко – 1118,5 m, вр. Церия 
– 1234,1 m, около с. Чибаовци, Каишов връх (1413,2 m), вр. Крета (1440,8 m), Шилни 
връх (1169 m), а в западната част на водосбора и по долините на реките Боровска, 
Завидовска, Драгански дол, Брезенска намалява до 200–260 m/km2. 

Фиг. 1. Хипсометрична карта на водосбора и местоположение на изследваните участъци

Fig. 1. Hypsometric map of the river basin and location of studied sites
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Средните наклони на склоновете (фиг. 2) в басейна на р. Искрецка са между 0 и 
45°. Наклон 0–2° е регистриран по долините на реките и по северната граница, а имен-
но плоското било и карстовите полета на Понор. С наклони между 5–12° и 12–18° 
са долинните склонове на главната река. Най-голяма част от водосбора е с наклони 
между 18–25° и повече. Най-стръмни са склоновете на р. Брезенска, районът около 
Искрецките карстови извори и р. Свидненска. 

В обобщение, речният басейн показва асиметрия, която се изразява в стръмни 
до отвесни десни склонове и полегати леви (долините на р. Брезенска, р. Драгански 
дол) и много стръмни склонове (над 35°) по долината на р. Свидненска. Долината 
на р. Искрецка се намира между две регионални структури – Берковския (от север) и 
Свогенския (от юг) антиклинорий (Бончев, 1920). Тяхната вертикална разчлененост и 
наклон на склоновете са определящи за скоростите на денудация и акумулация. Това 
подсказва протичане на ортогравитационни процеси, свързани с проявата на сипеи и 
срутища, образуване на ембрионални ерозионни форми и ускорен делувиален смив.

РЕЗУЛТАТИ

Проведените изследвания в ключов участък С56 характеризират процесите на изве-
тряне и елувиалните наслаги. В него са опробвани и склоновите наслаги.

В този ключов участък е изградена площадка за наблюдение на изветрителни и 
склонови процеси (фиг. 4), които протичат върху подложка от аргилити. 

Аргилитът (Чибаовска свита, Геол. карта на България, лист София) изветря във 
фракцията на едър чакъл. За наблюдавания период (за 321 дни) разрушените и отдели-
лите се късове са 21 бр. и са изминали между 0,3 и 12 cm надолу по склона. Това дви-
жение е фиксирано през месец април (25 април) и съвпада с максимума на валежите и 
топенето на снежната покривка.

Фиг. 3. Паспортизация на ключов участък С56

Fig. 3. Passportization of C56 key site
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В същото място, по левия борд на ерозионната форма, заложените стикове устано-
виха следното движение на елувиалната покривка (табл. 1).

Установените промени показаха, че в наблюдавания период (321 дни) доминират 
процесите на денудация. Тя е най-значителна в долната и средната част (съответно 
стик 3 и 2), където протича делувиален смив. В горната част (стик 1), където тревната 
покривка е плътна, се наблюдава както денудация, така и натрупване на материал.

В същата площадка при участък С56, където са поставени стиковете, е описан 
и опробван разрез в слабо придвижена изветрителна кора. От долния хоризонт 25–
85 сm е взета проба за седиментоложки анализ (табл. 2). Морфоскопските данни 
показват преобладаване на дребен до среден гравел, незаоблен, натрошен и силно 
изветрял in situ. Последното се потвърждава от липсата на движение на наслагите 
в дълбочина. Резултатите от гранулометричния анализ показват глинесто-песъчлив 
запълнител. Наслагите са смесенофракционни, с неравномерно разпределение на от-
делните фракции и умерена сортировка. 

Фиг. 4. Разположение на елувиалните късове
а – маркиране на 07.06.2014 г.; b – наблюдение на 18.10.2014 г.; c – наблюдение на 25.04.2015 г.

Fig. 4. Distribution of the elluvial deposits
а – marking on 07.06.2014;  b – surveillance on 18.10.2014; c – surveillance on 25.04.2015

Таблица 1
Table 1

Данни от измерванията на стиковете в участък С56
Data from the measurements in C56 key site

Промени за 
съответния 
период

Стик 1 Стик 2 Стик 3

височина (cm) височина (cm) височина (cm)

нагоре надолу нагоре надолу нагоре надолу 

07.06.2014–
18.10.2014 0,5 0,5 2,2 0,6 0,5 2

18.10.2014–
25.04.2015 0,6 0,8 10,7 10,5 13,7 14,4

*Денудация/ Акумулация
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В обобщение, на билната повърхнина е образувана параелувиална изветрителна 
кора, изградена от и върху скалите на Чибаовската свита. Тя се характеризира с 2 хо-
ризонта. Горният (на дълбочина до 25 cm) е почвен и зачимен, а долният (до 80–90 cm 
дълбочина) съдържа едри късове и носи белезите на сапролитов тип изветрителна кора. 

Петрографският състав на скалната основа, предимно от слабоспоени аргилити, 
спомага и за образуването на множество ерозионни форми от първа поредност, които 
директно се вливат в р. Чибаовска и р. Свидненска. Разпределението на наслагите и 
размерите на едрите късове предполагат протичането на делувиален смив, ортогра-
витационни процеси, крийп, а най-фините алеврит и пелит биха могли да допълнят 
наслагите на заливните тераси. 

Изчислената стойност на протичащия делувиален смив за ключов участък С56 
показа скорост на денудация 0,1443 cm/year и на акумулация – 0,0578 cm/year. 
Изветрителните процеси са продължителни, а скоростта им зависи от редица фактори 
и условия, така че тези стойности следва да се потвърдят или отхвърлят при следващи 
измервания.

Ортогравитационни процеси и наслаги в басейна на р. Искрецка са описани в два 
ключови участъка: С52 и С54. Първият е разположен на левия склон на р. Брезенска и 
има следната характеристика (фиг. 5).

Ключовият участък характеризира срутище във варовиков терен (триаски и юрски 
скали според Геол. карта на България, лист Берковица) по левия бряг на р. Брезенска. 
То е образувано при строителството на път, който „сече“ варовикови пластове. В 
тек тонско отношение С52 е част от Издремец-Губешката синклинала, която разделя 

Таблица 2 
Table 2

Седиментоложки анализ на наслагите от С56
Sedimentological analysis of deposits in C56

0–25 сm – песъчлив; зачимен, затревен, 
присъствие на органика и белезникав цвят на 
наслагите

25–85 сm – песъчлив, с включения от гравел и 
чакъл, незаоблени; по-светъл на цвят от горния 
хоризонт (10YR 6/6 brownish yellow); под 
80–90 cm се показва изветряла основна скала от 
аргилити

Морфоскопски анализ на късове в хоризонт  
25–85 cm

Morphoscopic analysis of deposits in horizon  
25–85 cm

Брой късове в пробата 11
Минимални размери в cm а-2; b-1,2; c-0,6

Максимални размери в cm a-4,8; b-2,3; 
c-1,4

Средни размери в cm a-3; b-2; c-1
Петрографски състав аргилит
Средна огладеност 0,3

Разпределение на фракциите в хоризонт  
25–85 cm

Distribution of fractions in horizon  
25–85 cm
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Берковския и Свогенския антиклинорий. В района са отбелязани (Паскалев, Бендерев, 
Шанов, 1992) няколко субекваториално ориентирани разломни нарушения. 

Откосът на срутището в опробвания участък има височина около 4–4,5 m и широ-
чина 17,4 m. В подножието са образувани три конуса, изградени от хаотично отложени 
блокове, някои от тях в нестабилно състояние. Отбелязани са няколко движения по 
маркираната лента (фиг. 6). 

При последното наблюдение на 25 април 2015 г. не бяха регистрирани нови пукна-
тини и движение в срутището. 

На основата на следите по повърхността на късовете и на тези от скалата, условно 
поделихме конуса на три части. Най-старите късове са най-големи и имат изветря-
ла повърхност, а най-младите имат свежа повърхност, която личи и в скалата. Най-
големите късове са изминали най-дълго разстояние и са се срутили първи. Последвани 
са от по-малки, които имат по-свежи повърхнини. Направеният морфоскопски анализ 
на късовете показа следните характеристики (табл. 3).

Фиг. 5. Паспортизация на ключов участък С52

Fig. 5. Passportization of C52 key site

Фиг. 6. Срутището в ключов участък С52

Fig. 6. Rockfall in C52 key site
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В най-долната част на конуса са разположени най-едрите варовикови блокове. След 
откъсването, по повърхността им личат изветрителните пукнатини, по които са се от-
делили елувиални късове. Материалът от второто срутване има размерите на среден 
блокаж, а този от третото са късове във фракциите на дребен блокаж до едър чакъл. 
Личи характерната за срутищата псевдосортировка – най-едрите блокове се разпола-
гат в най-ниската част на склона, а по-дребните се отлагат в по-високата му част. И 
в трите случая късовете са придвижени предимно чрез салтация, което е типично за 
срутищните наслаги.

В близост до срутището беше наблюдаван и описан срутищно-сипеен конус с по-
малки размери (широчина около 2 m). Поставените три стика (на 07.06.2014) показаха 
следните движения на наслагите (табл. 4):

В тази част доминират процесите на акумулация над тези на денудация и особено в 
най-ниската част (стик 3), следвана от тази в горната част на склона при стик 1, където 
протича сипеен процес и делувиален смив. Изчислената средна скорост на акумулация 

Таблица 3 
Table 3

Морфоскопски анализ на материал от наносния конус
Morphoscopic analysis of cone deposits

Най-големи Средни Най-малки

Брой късове в пробата 6 7 8
Минимални размери в cm а-69; b-53; c-28 а-9; b-7; c-4 а-9; b-5,5; c-4
Максимални размери в cm a-135; b-100; c-91 a-68; b-38; c-19 a-16; b-12; c-8
Средни размери в cm a-96; b-80; c-60 a-22; b-15; c-9 a-13; b-9; c-5
Петрографски състав варовик варовик варовик
Салтация:Влачене % 67:33 43:57 62:38

Таблица 4 
Table 4

Данни от измерванията на стиковете в участък С52
Data from measurements in C52 key site

Промени за 
съответния 
период

Стик 1 Стик 2 Стик 3

височина (cm) височина (cm) височина (cm)

нагоре надолу нагоре надолу нагоре надолу 

07.06.2014–
18.10.2014 0,1 – 1,2 0,7 2 1,8

18.10.2014–
25.04.2015 1 1 1 2,2 0,2 1,3

*Денудация/ Акумулация
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е 0,0219 cm/year, а тази за денудация е 0,0123 cm/year. В течение на годината двата 
процеса (акумулация и денудация) се редуват на едно и също място (стик 2 и 3) като, 
макар и слабо, преобладава акумулацията. 

Третият ключов участък – С54, характеризира сипеен процес и има следните осо-
бености (фиг. 7):

Скалният откос, в който се наблюдават сипейни процеси, има височина около 5 m, а 
сипейният конус е с размери 3,50 m височина и 3,96 m широчина. Материалът в конуса 
(табл. 5а) е силно изветрял, неогладен и с характерна псевдосортировка на десперсий. 
В ниската част на конуса наслагите от повърхността имат следния гранулометричен 
състав (табл. 5b).

Това разпределение на двуфракционните наслаги, както и лошата им сортировка, е 
характерно за сипейно-срутищните наслаги. Особеното тук е това, че в тях имат голя-

Фиг. 7. Паспортизация на ключов участък С54

Fig. 7. Passportization n of C54 key site

Таблица 5 
Table 5

Морфоскопски анализ на късове (а) и разпределение на фракциите в пробата (b)
Morphoscopic analyses of deposits (a) and distribution of fractions in the sample (b)

(a) (b)

С54
Брой късове в пробата 30
Минимални размери в cm а-1,6; b-1; c-0,3
Максимални размери в cm a-3,8; b-2,7; c-1,6
Средни размери в cm a-3; b-2; c-1
Петрографски състав варовик
Салтация: Влачене  % 17: 83
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мо участие антрацитните въглища, които оказват влияние и върху цвета на наслагите 
– 2.5YR 4/2 dark grayish brown.

В денудационната и акумулационна част на сипея бяха поставени два броя стикове, 
по които са отчетени следните движения (табл. 6).

Макар и слабо изразена, акумулацията преобладава и в горната, и в долната част на 
сипея. Първоначалните измервания регистрираха широчина на скалния откос около  
2 m, а стик 1 бе поставен на 15,5 cm разстояние. Горната част на сипея беше изнесен за 
321 дни. Имайки предвид първоначалната позиция на маркировката и дължината, коя-
то тя характеризира, следва да заключим, че изнесеният материал е минимум 3,1 m2.

Таблица 6 
Table 6

Данни от измерванията на стиковете
Data from measurements of sticks

Промени за 
съответния 
период

Стик 1 Стик 2

височина (cm) височина (cm)

нагоре надолу нагоре надолу 

07.06.2014–
18.10.2014 0,3 0,5 1,6 0,5

18.10.2014–
25.04.2015 – – 4,1 0,5

* Денудация/ Акумулация

Предполагаме, че транспортиранто на материала (чрез сипей) би могло да е едно-
кратен акт, следствие на кратък и интензивен валеж с пороен характер. Такава причина 
може да е и интензивният снеговалеж в района през зимата на 2015 г. Освен метеоро-
логичната ситуация, която е основен фактор според нас, до голяма степен неустойчи-
востта на песъчливите варовици и напуканите антрацитни въглища са предизвикали (и 
продължават) разрушаване на откоса. 

ОБОБЩЕНИЕ

В изследвания район бяха описани следните склонови процеси: срутище, сипей (и 
техните съчетания), делувиален смив (или площна ерозия). Те са следствие от проце-
сите на изветряне и образуваните от него елувиални и изветрителни кори. Те покри-
ват билните заравнени повърхнини на междудолинните възвишения. В петрографския 
състав на елувия преобладава аргилитът, който изветря и се дезинтегрира до фракция-
та на глината. Последната е предпоставка за почвообразувателни процеси, но и за уве-
личаването на фините фракции по заливните тераси, за протичането на кални потоци, 
за плаващи наноси в реките и др.
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Характерни склонови форми за басейна на р. Искрецка са срутищата и сипеите, 
които моделират морфологията на склоновете. Те показват по-голямо разпростране-
ние в северната част на водосбора. Срутищата и сипеите се проявяват при наклон на 
склоновете около и над 25°. Те имат различна дължина и превишения. Например, тези 
по долината на р. Брезенска имат дължина от няколко метра до и над 160 m, като 
започват от около 1000 m н. в., а подножните им части достигат до 800–860 m н. в. 
Следователно, по долинните склонове на р. Брезенска, както и в отделни участъци по 
главната река, се образуват най-големите срутища и сипей. Тяхното местоположение 
често е свързано с различни тектонски нарушения и преработка на седиментните 
пластове. Например, формите, които се наблюдават при селата Цветковци, Брезе 
и Кръсто по долината на р. Брезенска. Наблюденията за скорост на движение на 
материала по склонове със срутищно-сипейни процеси показаха, че в течение на 
годината акумулацията и денудацията се редуват, като натрупването на наслаги пре-
обладава (0,0219 cm/year).

Срутищата и сипеите най-често започват от изходи на основни скали (особено от 
скалните венци на варовиците). Те имат различна морфология на транспортния канал. 
Понякога той е жлеб (над махала Мановци, 10 km североизточно от с. Брезе), а в други 
случаи е стена от основни скали (по левия долинен склон на р. Брезенска). В долната 
си част те образуват конуси и шлейфове (от около 10–15 m до няколкостотин метра 
широчина). Често (по р. Брезенска, по р. Искрецка при селата Витови и Завидовци, 
по р. Свидненска) те достигат до заливната тераса на дадената река, а в някои случаи 
акумулират разнокъсов едър материал директно в руслата, което понижава общата ог-
ладеност на речния материал (т. нар. микстративен алувий).

Сипеите и срутищата са образувани от различни наслаги. Те са изградени от разно-
късов материал (от блокове до ситнозем) с характерна псевдосортировка. Сипейните 
наслаги са представени от изветрял материал, в чийто състав доминира фракцията на 
гравела, докато при срутищните преобладават късовете с размери от едър чакъл до 
среден и едър блокаж.

Вторият склонов процес, характерен за басейна на р. Искрецка, е делувиалният смив. 
Делувиалните конуси имат неголеми размери от няколко метра широчина и височи-
на, но често достигат заливните тераси на реките (например, р. Чибаовска). В състава 
на наслагите доминират фракциите на глината и по-малко пясъка, а скоростта им на 
движение е обусловена от процесите на денудация (0,1443 cm/year). Петрографският 
състав на неспоените наслаги (аргилити, Чибаовска свита) е предпоставка и за обра-
зуването на множество ерозионни форми с нисък ранг, които директно се вливат в 
реките Чибаовска и Свидненска.

Геоморфоложката среда в района е силно повлияна от антропогенната дейност. Тя 
се изразява в изграждането на пътната инфраструктура, добив на строителни мате риали 
(варници и каменоломни), както и от миннодобивна промишленост (постепенно прекра-
тена). За съжаление, след добива не са извършвани никакви рекултивационни мероприя-
тия, което в редица места е довело до активизиране на склоновите (и не само) процеси.

Основните фактори за активизирането на срутищата, сипеите и делувиалния смив 
са неустойчивият скален субстрат (окарстени варовици, аргилити, алевролити, антра-
цитни въглищни пластове; неспоените, силно изветрели и със слоест характер насла-
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ги) и наклона на склоновете. Тъй като след минния и открит добив (кариери) приле-
жащите терени са оставени „сами да се възстановят“, то този процес е дългосрочен и 
неизяснен във времето. Поради това „отзвукът“ от антропогенната дейност ще про-
дължава да играе важна роля и скоростта на протичане на процесите ще продължи да 
бележи положителен тренд.

SUMMARY

Iskretska River flows subparallel between Ponor and Mala mountain and it is their na-
turel borderline – southern for Ponor and northern for Mala mountain (parts of West Stara 
Mountain). The river basin’s morphological type and the character of slope wash processes 
is determined by its border position between these two structures. Processes, forms and de-
posits were observed in 3 key sites – one of them (C56) characterizes weathering and slope 
processes (including land forms and deposits), and the other 2 (C52 and C54) are only for 
slope processes. The study duration is 321 days. Hence, this allowed the seasonality of pro-
cesses to be traced. 

Morphometric analysis showed that the majority of areas in the river basin are between 
448 m (at the confluence of Iskretska to Iskar river) and 985 m. The highest point is Kreta peak 
in Ponor Mountain (1440.8 m). Vertical indentation values are highest in the mountainous 
parts – 320–520 m/ km2, while in western as well as river valleys of Borovska, Zavidovska, 
Draganskidol and Brezenska they reduced to 200–260 m/km2.The average inclination of 
slopes are between 0–45°. On the main river valley inclination values are between 5–12° 
and 12–18°. The largest part of the watershed has slopes around 18–25°, but the steepest 
slopes are along Brezenska and Svidnenska Rivers and the area of Iskretski karst springs. The 
parameters of vertical indentation and slope inclination determine the speed of denudation 
and accumulation. That indicates the flow of slope wash processes which are related to oc-
currence of screes, rockfalls, formation of erosional forms and accelerated mass movement. 

For characterization of weathering processes and elluvial deposits in Iskretska River basin 
it is described C56 key site near Chibaovtsi village. In this site elluvial and slope deposits 
are sampled. Para-elluvial weathering crust is formed on the ridge surface, built by and onto 
the rocks of Chibaovska retinue. The studied processes in C56 key site showed the following 
speeds for: denudation – 0.1443 cm/year, and accumulation – 0.0578 cm/year. 

Slope wash processes and deposits in Iskretska River basin are described in two key sites. 
Key site С52 characterizes a rockfall in limestone terrain (according to Geological map of 
Bulgaria, sheet Berkovitsa) on the left bank of Brezenska River. The third key – С54, features 
a scree process. 

Rockfalls and screes are typical forms in Iskretska River basin, that shape the morphol-
ogy of slopes. They show greater spread in the northern part of the watershed. Rockfall-scree 
processes occur at inclination of slope around and over 25°. These forms have different 
length and excesses, as and are built by various deposits – from boulders to fine material with 
characteristic triage.

For activation of rockfalls, screes and mass movement the main factors are the unstable 
rock substrate (karst limestone, shales, siltstones, anthracite coal; highly weathered and with 
laminar character sediments), the inclination of slopes and tectonic situation in the region. 



108

ЛИТЕРАТУРА

Балтаков, Г., Кендерова, Р. 2003. Кватернерна палеогеография. Варна, МАЛЕО-63.
Балтаков, Г. 1977/1978. Съвременни морфодинамични процеси в малките водосбори на средно-планинския 

пояс. – ГСУ, ГГФ, кн. 2 – География, 72.
Бончев, С. 1920. Геология на Западна Стара планина. II. Главни линии от геологичния строеж (направа) на 

Западна Стара планина. – Труд. бълг. природоизп. дружество, С.
Вапцаров, И., Маринова, Р., Филипов, Л. 1995. Методически изисквания за провеждане на геоморфоложко 

картиране в М 1:50 000. 
Гълъбов, Ж. 1966. География на България. т. 1. Физическа география. 
Динев, П. 1959. Опит за определяне хидрогеоложкия водосборен басейн Искрецките карстови извори. – В: 

Карстовите подземни води в България. 
Канев, Д. 1989. Геоморфология на България. С., Наука и изкуство.
Кехайова, М., Станев, Ив. 1992. Обяснителна записка към геоложки картен лист София, М 1:100 000. 
Константинов, Хр. 1986. Ръководство за практически занятия по геоморфология. С., СУ.
Паскалев, М., Бендерев, А., Шанов, Ст. 1992. Тектонски условия в района на Искрецките карстови извори 

(Западна Стара планина). – Сп. на БГД, том LIII, кн. 2.
Радев, Ж. 1915. Карстови форми в Западна Стара планина. Отделен отпечатък от ГСУ, С.
Серебрянньiй, Л. Р. 1980. Лабораторньiй анализ в геоморфологии. М.
Толстых, Е., А. Клюкин. 1984. Методика измерения количественных параметровэкзогенных геологических 

процессов. М., Недра.
Чуринова, М. В., Шеко, А. И. 1971. Методическое руководство по комплексному изучению селей. М., Недра.
Яранов, Д. 1959. Сборник от студии върху геологията на България. С., Техника. 
http://web.uni-plovdiv.bg/vedrin/ (Топографски карти в М 1:50 000, картни листове Годеч, Гара Лакатник, 

Сливница, Своге).

Постъпила март 2017 г.



109

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том 110

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY

Book 2 – GEOGRAPHY

Volume 110

PHYLOGEOGRAPHY AS A SUBDISCIPLINE OF BIOGEOGRAPHY

BORISLAV GRIGOROV,  ASSEN ASSENOV

Department of Landscape Sciences and Environmental

Borislav Grigorov, Assen Assenov. PHYLOGEOGRAPHY AS A SUBDISCIPLINE OF BIOGEOGRAPHY

The current paper discusses the importance of phylogeography as a subdiscipline of biogeography and in that 
respect there exist certain connections between it and other biodiversity sciences. It deals with the principles and 
processes governing the geographical distributions of genealogical lineages, especially those at the intraspecific 
level. The beginning of phylogeography is in the late 1970s and 1980s, so it is relatively a young discipline. The 
cornerstone of phylogeography is the monumental book of John Avise, named ‘Phylogeography’ (2000) in which 
he underlines the main focus points, concerning the specifics of the discipline. Phylogeography is considered to 
represent a bridge between population genetics and systematics, therefore a central moment in this field is genetic 
research. This interdisciplinary science is most often applied to mitochondrial (mt) DNA and Y chromosome line-
ages, especially emphasizing on the importance of mtDNA. It has a special focus on conspecific populations and on 
genealogical information. 

The present study summarizes some of the most important events in the history of phyloegography. Cameral 
methods are central to the present investigation and the method of comparative analysis is of special importance. 
The use of gene trees is another central moment in the field. Empirical phylogeographic patterns are discussed in 
the paper with the given examples of humpback whales (Megaptera novaeangliae), red-winged lackbird (Agelaius 
phoeniceus), American eel (Anguilla rostrata), and green sea turtles (Chelonia mydas). The investigation ends with 
the consideration of future development, prospects and issues of phylogeography, adding more value to the fact that 
the coalescent theory will continue to draw interest and a further expansion is expected.

Key words: mitochondrial DNA, gene trees, genetics, interdisciplinary field, coalescent theory.

INTRODUCTION

The synthetic character of biogeography as a scientific field, is a prerequisite for the 
formation of different kinds of subdisciplines and a change in the subject of the field in a 
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rapidly changing world. In order to fully understand the processes, influencing biodiversity 
and evolution, which are an inseparable part of the subject of biogeography we have to apply 
interdisciplinary knowledge, giving us access to geography, ecology, and history in their un-
derstanding of genetic variation in nature. The questions, concerning evolution remain mod-
ern in the present scientific world, and the geographic entity of evolution unites the past and 
the present of evolutionary biology. A couple of centuries ago Darwin and Wallace applied 
biogeography as a main instrument for proving evolution, while contemporary scientists use 
phylogeography as a tool for digging deeper into the subject of biogeography.

In the late 70s and 80s there was relatively little communication between biologists study-
ing the microevolutionary and the macroevolutionary aspects of genetic patterns. The for-
mer’s domain was population genetics, dealing with changes in population allele frequen-
cies, resulting from mutation, genetic drift, gene flow, natural selection and sexual selection. 
The latter’s was phylogenetics and systematics, while the specifics lay within evolutionary 
relationships of species and higher taxa. Phylogeography could be regarded as a branch of 
population genetics, considering the fact that it tends to refer mostly to studies of conspecific 
organisms and closely related species. However, it differs from classical population genet-
ics by its special focus on genealogy (microphylogeny) and keeping this fact in mind it also 
could be regarded as a branch of phylogenetic biology. Yet, it departs from traditional phy-
logenetics by its special focus on population history and demography. Furthermore, systema-
tists rarely considered historical population demography as relevant in reconstructing species 
phylogenies, but this does not change the fact that historical demographies of conspecific 
organisms have a considerable impact on how hereditary lineages are apportioned among 
populations and species during the evolutionary process. However, it differs from traditional 
biogeography by its special focus on conspecific populations and on genealogical informa-
tion. It also differs from ecogeography by the fact that it concentrates on historical causa-
tion in addition to the selective forces and other ecological processes, operating across more 
contemporary timeframes. As it was already mentioned, there is a specific interrelationship 
between biogeography-phylogeography and landscape genetics and, following the work of 
Rissler (2016), there are some fundamental questions, regarding these fields, concerning: the 
scale of the reduction of gene flow, required to generate new species and the possibility of re-
duction of gene flow by geographic distance, natural selection; the presence of species’ range 
limits in the absence of geographic barriers; the relative role of history versus contemporary 
processes on genetic patterns of species and communities; the making of a prediction regard-
ing species’ responses to climate change; the constraining of the evolution species’ traits by 
phylogenetic history etc. This is also a good example of the place of phylogeography among 
other biodiversity sciences and their links.

The presented article is an example of the type of a current development. The aim of this 
overview paper is to unveil modern challenges in the research methodology of biogeography 
by using the emergence and development of phylogeography as a biogeographic subdiscipline.

OBJECT OF RESEARCH

The object in geographic papers is usually a part of planetary space, but in this case, the over-
view article uses a new, scientific subdiscipline, called phylogeography, as a research object.
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Hickerson et al. (2010) state that if we literally interpret the term phylogeography, we’ll 
find that it simply translates as the phylogenetic analysis of organismal data in the context 
of the geographic distribution of the organism. Yet, the meaning of “phylogeography” and 
the field that it describes is considerably more far-reaching. In its essence, phylogeography 
is an interdisciplinary science, a subdiscipline of biogeography, where molecular genetics, 
population genetics, phylogenetics, ethology demography, climatology, ecology, historical 
geography, archaeology, anthropology, linguistics, ethology and palaeontology integrate. 
According to Avise (1996, 1998) phylogeography is concerned with the principles and pro-
cesses governing the geographical distributions of genealogical lineages, especially those at 
the intraspecific level, and emphasizes on historical aspects of the contemporary spatial dis-
tributions of gene lineages. If the field of population genetics is taken as an example, phylo-
geography refers to the phylogenetic relationships and the distributions of genetic lineages in 
the geographic sphere. This interdisciplinary science is most often applied to mitochondrial 
DNA and Y chromosome lineages. According to Sites and Morando (2009) phylogeography 
is the study of the spatial and temporal distribution of gene sequences in populations of a 
single species, or among closely related species. They consider phylogeographic studies to 
be drawing heavily on geology, palynology, GIS layers of environmental records, popula-
tion biology etc., and share the opinion that phylogeographic studies are being increasingly 
applied to study multiple unrelated species that share the same geographic distributions, and 
a main goal is to identify shared signals of historical events (transgressions, regressions and 
glacial cycles) that contributed to population divergence and speciation in multiple groups. 
Phylogeography, as a subdiscipine of biogeography, is a part of geography as a science, 
despite the lack of researchers of geographic origin, dealing with the problems of phyloge-
ography in Bulgaria. Furthermore, only phylogeography contains the term “geography” in its 
title, among the other subdisciplines of biogeography.

SUBJECT OF RESEARCH

A research of the historical origins and current development of phylogeography is con-
ducted, following its investigative algorithm and connections with biogeography. The 
foundation of phylogeography extends back to the late 1970s and the 1980s and since then 
we observe a real ‘phylogeographic revolution’. Today phylogeography is a relatively 
young research field, dating back to some 30 years. John Avise’s remarkable work entitled 
‘Phylogeography’ (Avise, 2000) can be considered as a cornerstone, setting the subsequent 
rapid developments in molecular techniques. 1997 marked the 10th year anniversary of its 
birth as a formal discipline, while the very beginning came with the introduction of mito-
chondrial (mt) DNA analyses to population genetics. There was a shift towards genealogical 
thinking at the intraspecific level, which is now formalized as a coalescent theory that these 
methods prompted. The term, that launched the field, arrived with a flourish in 1987 (Avise 
et al., 1987) and the main aim of the work was to unite evolutionary biologists in the dispa-
rate fields of phylogenetics and population genetics. Eleven years later Avise (1998) stressed 
on the fact that the appliance of phylogeography in evolutionary genetics studies has grown 
rapidily in the past decades. By 1996, more than 130 papers start using the term ‘phylogeo-
graphy’ in their title or as an index word. Empirical phylogeographic analyses deal with the 
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spatial distributions within and among populations of alleles whose phylogenetic relation-
ships are deduced. Because mitochondrial DNA evolves rapidly in populations of higher 
animals and usually is transmitted maternally without intermolecular recombination, it has 
been the workhorse of most of the phylogeographic studies conducted to date. The many 
distinctions yet connections between notions of phylogeny at the levels of genes vs. popu-
lations have made phylogeography a fruitful point of contact between population genetics 
and phylogenetic biology (Avise 1989; Hey 1994). At the same time, by becoming a major 
component of biogeography in the last decade, phylogeographic methods have been used to 
find the answers of many urgent questions. The major achievements of Avise and colleagues 
were illustrating shared biogeographical patterns in freshwater, terrestrial and marine taxa 
in Southeastern USA. There was also a remarkable success of phylogeographic methods in 
deciphering the Late Quaternary history of the European biota, which led to the conduction 
of similar studies, concerning terrestrial and marine environment in many parts of the globe. 
Some of the most crucial events in the history of phyloegography are summarized in Table 1 
by pointing out several important years for the development of the field.

The phylogeographic studies concerning Bulgaria are mainly focused on the biological 
part of this field, while geography stays apart in some sense and the participation of Bulgarian 
scientists is too loose. Kucera et al. (2006) discuss the taxonomy and phylogeography of 
Cardamine impatiens and Cardamine pectinata (Brassicaceae) and share the opinion that 
their populations in Bulgaria are less diverse, and the area has most probably been colonized 

Table 1 
Important moments in the history of phylogeography (modified from Avise, 1998)

Time Phenomenon

1974 Brown & Vinograd generate restriction site maps for animal mitochondrial DNAs

1975 Watterson describes some of the basic properties of gene genealogies, which is regarded as the 
beginnings of modern coalescent theory in the scientific field

1980 Brown provides an initial and very crucial report on human mitochondrial DNA variation

1986 Bermingham and Avise successfully manage to initiate comparative phylogeographic appraisals of 
mitochondrial DNA for multiple codistributed species

1987 Avise and colleagues coin the word ‘phylogeography’, define the field, and introduce several 
phylogeographic hypotheses, which are used as a basis for further investigations

1989 Slatkin and Maddison introduce a method for estimating interpopulation gene flow from the 
phylogenies of alleles

1990 Avise and Ball introduce principles of genealogical concordance as a component of phylogeographic 
assessment

1992 Avise successfully summarizes the first extensive compilation, involving multiple species and genetic 
assays, of phylogeographic patterns for a regional fauna

1994 Moritz promotes the conceptual distinction between ‘shallow’ vs. ‘deep’ intraspecific phylogenies by 
introducing the terms ‘management units’ and ‘evolutionarily significant units’

1996 Avise and Hamrick are editors in Volumes, summarizing many roles for molecular phylogeographic 
analysis in conservation biology
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postglacially. Hoffman et al. (2007) put a hint about the connection between the fire-bellied 
toads Bombina and Bulgaria. In 2010 Valcheva et al. conduct a research about Bulgarian 
specificity and controversial phylogeography of Mycobacterium tuberculosis and they con-
clude that its spoligotype ST125 is phylogeographically specific for Bulgaria. However, the 
particular geographic core of phylogeography in these papers hasn’t been recognized in that 
thorough aspect, as it is in this paper. The lack of geographers, as well as biogeographers 
(whose number is under the number of ten in Bulgaria), in phylogeographic research in our 
country is due to the shortage of geographic interest in the terms “biogeography” and “biodi-
versity” and also due to the lack of horizontal connections in the scientific research of differ-
ent disciplines. This is in contrast with the leading scientific research centers in the world and 
European indicators for sustainable development, and when it comes to Bulgaria, an obstacle 
is the existing scientific feudalism from the second half of the last century.

MATERIALS AND METHODS

The central method, applied in the present research, is the method of comparative analy-
sis, which proved to be sufficient enough in the quest to understand the place of phylogeogra-
phy as a subdiscipline of biogeography. An important role for the analysis of the connection 
between phylogeography and population genetics plays the work of Avise (2009) about the 
retrospect and prospect of phylogeography, where he worked on a summarization of the de-
velopment of the discipline, as well as its future horizons and this investigation proves to be 
very useful in clarifying the place of this particular field among other biodiversity sciences.

This example of a connection between phylogeography and sciences, dealing with the 
problems of biodiversity, can be completed with the most comprehensive functional category 
of biodiversity – landscape diversity, which in fact leads phylogeography to the patterns of 
geography. Avise (2000) illustrates the connection between phylogeography, biogeography, 
historical geography, ecogeography and some evolutionary disciplines (Fig. 1).

RESULTS

Alongside with the historical review of the development of phylogeography and its place 
among other biodiversity sciences, some important breakthroughs and the current focus of 
the field, will also be regarded. The modern accomplishments in phylogeographic studies 
extend far beyond the increased statistical rigor that comes with greater computational refine-
ment and molecular advances. The field has witnessed significant conceptual achievements, 
no matter if they concern inferred biogeographic and demographic processes or the testing of 
evolutionary and ecological questions that require a historical framework.

The use of gene trees and mitochondrial DNA (mtDNA) (Avise 2009) is indisputable, 
but the field has moved far beyond this singular approach and the original concept of bridg-
ing the traditionally separate disciplines of population genetics and phylogenetics. Today’s 
phylogeographic studies employ a rich pallet of sophisticated methods, as well as molecular 
tools and more and more complex questions, integrating ecology and history, emerge. Linder 
(2017) resumes some of the latest studies in the phylogeographic field and states that the 
search for refuges and range expansion patterns becomes a main subject for investigation. 
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An example of such a study is the work of Gutierrez-Rodriguez et al. (2017), which focuses 
on southern Iberian refuges with northern expansion for the spadefoot toad, matching species 
distribution models, with patterns of genetic diversity. Alexandri et al. (2017) continue their 
exploration of Balkan refuges for wild boar, while Hantemirova et al. (2017) show that far 
northern Russian and Siberian populations of the common juniperus are largely descendent 
from populations, which survived in cryptic northern refuges, and that the contribution of 
southern refuges to these populations is relatively small. The territories where the Aleutian 
flora survived the Last Glacial Maximum remains unknown, and Hata et al. (2017) show that 
Therorhodion camtschaticum (Ericaceae) probably survived the Last Glacial Maximum on 
Kamchatka. It has long been suggested that during the Last Glacial Maximum, the African 
tropical rain forests were restricted to few refugia, and Ley et al. (2017) demonstrate that the 
genetic patterns in the liana Haumania are consistent with these refuges with sub-sequent 
range expansion and admixture. One of the latest research papers is the one of Habel et 
al. (2017), who combine morphological data with genetically informed phylogeographic 
methods to evaluate the divergence in the marbled butterfly species group in the Western 
Palaearctic.

Fig. 1. Phylogeography and connections between biodiversity sciences (after Avise, 2000)
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The current phase in which phylogeography is a part of, is exciting and full of expecta-
tions. With regard to data analysis, the field is rapidly moving from descriptive methods 
into using coalescent models for parameter estimation (Kuhner, 2008), a priori model test-
ing (Fagundes et al., 2007) and even estimation of spatially-explicit demographic histories 
(Lemmon & Moriarty Lemmon, 2008). Phylogeographic data is being visualized in more 
and more advanced and sophisticated ways. However, according to Hickerson et al. (2010), 
deciding which set of models to evaluate and use for parameter estimation remains to be a 
substantial challenge, when we take under account the perplexing number of possible histo-
ries underlying any phylogeographic data set.

Phylogeography has a revolutionary impact on geography and biology. Biogeographers 
are the ones who can put together evolutionary models of divergency among organisms with 
models of environmental change in the last millions of years. This is the way to overcome the 
lack of integration between historical biogeography and ecological biogeography. The place 
of phylogeography in the structure of biogeographic subdisciplines is presented in Fig. 2.

Phylogeographic scientific results are becoming more and more complex and elaborate 
and this is commonly incomprehensible for a scientist, representing only one field. The au-
thors of the current study consider phylogeography as a subdiscipline of historical biogeogra-

Fig. 2. Distribution of the basic subdisciplines in the structure of biogeography
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phy (Fig. 2), and by the application of other subdisciplines, such as analytical biogeography, 
placed in the center of the scheme in Fig. 2, it will connect with ecological biogeograhy, 
remaining isolated since the time of de Candole.

Coinciding with these methodological advances is the increasing number of opportuni-
ties for integrating comparative phylogeographic data with other fields that are also rapidly 
advancing. The pallette includes spatial analysis of genomic signatures in natural selection 
(Joost et al., 2007), ecological niche models (ENMs) (Waltari et al., 2007), spatial analysis 
of morphological and functional trait evolution, studies of ecological speciation (Scluter, 
2009), and studies of community assembly that make use of approximate Bayesian computa-
tion (ABC) (Jabot and Chave, 2009). This interdisciplinary synthesis has enormous potential, 
therefore comparative phylogeography is already achieving the original prediction of Avise 
and his colleagues – it is resolving deep-seated puzzles about how climate, geography, and 
ecological interactions determine and interact with community composition and evolution.

The coalescent theory now has a central role in phylogeographic research, but it took 
some time before statistical coalescent model-based methods, successfully penetrated into 
the empirical phylogeographic studies. Knowles and Maddison (2002) are the scholars who 
started using statistical phylogeographic methods more commonly and it is possible that 
the greatest impact of phylogeographic approaches has been on the most basic of biological 
questions, concerned with the meaning of the term species.

When it comes to single species phylogeographic studies, phylogeographic approach-
es can identify historical hybridization events, hybrid zones, occurrences of introgression 
(Swenson and Howard, 2005), as well as the geographic determinants of isolation. This can 
be applied to generate allopatric speciation hypotheses, which can be tested with genetic 
data in taxa that span the putative isolating barrier. When it comes to multi-species phylo-
geographic studies, it is obvious that comparative phylogeography has helped elucidate the 
relative influence of shared Earth history events on current patterns of biodiversity. Although 
Pleistocene climatic changes were considered as an important contributors to allopatric di-
vergence and range expansion since the turn of the century, Avise (1987) presented this as 
one of the first results in the nascent stages of comparative phylogeographic research. It 
managed to predict range shifts arising from future climate change by allowing insights into 
the dynamics and persistence of communities during Pleistocene climate cycling. According 
to Hickerson et al. (2010) well-developed regional study systems include several regions of 
the world like the Australian wet tropics, southeastern North America, the North Atlantic, 
the Indo-Pacific coral triangle, California, the Pacific coast of North America, the neotropical 
rainforests, East Africa and Europe, and they stress on the fact that for some reasons southern 
hemispheric regions have received less attention.

The application of statistical approaches based on coalescent models for parameter es-
timation and hypothesis testing has been described as statistical phylogeography (Knowles 
and Maddison, 2002) and in scientific disciplines that investigate historical events, which 
cannot be observed directly or repeated under experimental conditions, scientists have al-
ways proceeded by considering competing hypotheses that serve as separate, but plausible 
explanations for a given phenomenon.

Although studies of natural selection could be integral to phylogeographic inference, they 
are usually omitted. Following the availability of genomic data for non-model organisms 
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(Vera et al., 2008), comparative phylogeographic studies will allow identification of different 
locus-specific divergent selection patterns between pairs of codistributed taxa. 

As for the ecological speciation, researchers are able to uncover the genetic determinants 
of species boundaries using genetic markers, believed to be associated with reproductive 
isolation. This represents a great promise for comparative phylogeographic studies to un-
ravel processes behind ecologically driven speciation and the genomic basis of selection, 
driving these patterns of ecological speciation. Ecologically driven selection is widely found 
in nature, however cases that entail full reproductive isolation are less common and largely 
depend on the strength of the divergent selection at single traits or depend on the number of 
traits at which selection is acting (Nosil et al., 2009).

Empirical systems are also important, as far as phylogeographic approaches and studies 
are concerned. For example, Moritz et al. (2000) implicated selection driven by environ-
mental gradients as the cause of biogeographic diversity patterns in the tropics, and using 
emerging genomic tools for comparative phylogeography can help with the examination how 
selection drives biodiversity patterns in temperate regions that have experienced cyclical 
range expansions throughout the Pleistocene. Such studies are very useful for identifying and 
preserving geographic patterns of endemism (Moritz, 2002), as much as the determination 
whether populations are differentially adapted, is an important issue in conservation biology 
and restoration ecology (McKay et al., 2005).

The study of Avise (2009) about the retrospect and prospect of phylogeography deals 
with the essence of mitochondrial DNA and the coalescent concepts. It is important for the 
subject of the current research to be clarified that mtDNA owes its birth to a protobacterium, 
which, forced by external and internal factors, managed to merge with a preeukaryotic cell 
by a process, called endosymbiosis in the early history of life, and this event eventually led 
to the differentiation of eukaryotes. Figure 3 (by Avise, 2009) may be used as an example, 
illustrating the fact, that any organismal pedigree can be decomposed into numerous gene ge-
nealogies, which are analogous to the matrilineal and patrilineal trees. Males are represented 
by squares, while females are shown by circles and the drawn lines indicate the connection 
between parents and their offspring. Gene trees play an indispensable role to the emergence 
of phylogeography as a respected biogeographical subdiscipline.

Multiple populations, distributed across a certain type of a landscape, play a central role 
in phylogeographic studies, as Avise (2009) states. There are behavioural and/or physical 
obstacles to the dispersal among some of the populations and these hurdles are observed 
especially when it comes to species, which capability of movement is restricted and distance, 
as well as physical barriers (mountains, large rivers etc.) play an augmenting role in the de-
velopment of the population’s structure. Many organisms (winged insects, birds, open-water 
marine fishes or plant species with wind-dispersed pollen) possess a high dispersal ability, 
however, even such mobile species face barriers, which cannot be crossed. The Panamian 
Isthmus is a perfect example of such a hurdle in historical time, blocking the inter-ocean gene 
flow between the Atlantic and the Pacific, and no surprisingly deep historical separations in 
molecular surveys of mtDNA and other genes can be observed in some species of fish, sea 
turtles etc. (Bermingham et al., 1997).

There are also organisms with high dispersal potential and they show evident popula-
tion genetic structure, resulting from philopatry (they prefer specific locations) rather than 
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from physical barriers. Among the cetacean species, there are several, which are matrifocal 
(socially organized around female kin), one expected genetic signature being a matrilineal 
population genetic structure. In mtDNA surveys of humpback whales (Megaptera novaean-
gliae) populations within each of three ocean basins did indeed prove to be subdivided into 
matrilineal stocks and the reason for this is that they probably arose from male fondness of 
particular migratory destinations and are maintained by it (Baker et al., 1993).

Species with similar ranges or ecologies are also genealogically structured in certain 
ways, which suggests that biogeographical forces that shaped them, have an impact on the 
genetic structure of particular regional biotas. The fact that historical processes have also 
impacted biotic communities are clearly represented if flora and fauna of Europe are taken 
as an example. The Balkans, the Apennine Peninsula and the Iberian Peninsula are the three 
southern major European regions that were not covered by Pleistocene ice masses. Many ani-
mal and plant species inhabited these refugia and they eventually recolonized the continent 
in modern time. Phylogeographic trails are present today in the spatial arrangements within 
many species of distinct genealogical clades that trace back through numerous colonization 
routes to these Pleistocene refugia.

Fig. 3. A gene tree or haplotype tree within a 20-generation organismal pedigree
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DISCUSSION

Phylogeographic perspectives have added many different insights into evolutionary ge-
netic processes since the birth of this scientific field several decades ago. Phylogeography 
is in a phase of rapid growth and many more empirical studies can be anticipated in order 
to broaden the field’s perspective. As a central moment in the phylogeographic paradigm, 
coalescent theory will continue to draw interest and a further expansion in the utility of the 
theory, as a formal conceptual thread for tying together more coherently the micro- and mac-
roevolutionary disciplines of population genetics and phylogenetics, is expected. Three areas 
in the field of phylogeography are set for expansion and each of them is tied to an aspect of 
genealogical concordance: concordance in significant genealogical partitions across multi-
ple unlinked loci within species; concordance in the geographical positions of significant 
gene-tree partitions across multiple codistributed species; concordance of molecular gene-
tree partitions with geographical boundaries between traditionally recognized biogeographic 
provinces (Avise, 1996; 1998; 2007).

Most phylogeographic analyses to date have focused primarily on cytoplasmic genomes, 
which is good, but it is much easier to be achieved, however, advancements in the field may 
depend on genealogical appraisals of the nuclear genome, which is much more difficult for 
harvesting.

The second area’s relevancy is bound to the strong implication of shared historical bio-
geographic factors in the formation of the deeper intraspecific phylogenies, especially when 
it comes to a regional scale and, unfortunately, until now only a few empirical molecular 
studies have attempted comparative phylogeographic assessments of a variety of codistrib-
uted species, because such studies offer the greatest hope for advances in discovering the 
influences on intraspecific phylogeographic patterns.

The last area’s practicability lays in the strong implication of shared historical biogeo-
graphic factors as formers of intraspecific organismal phylogenies and patterns of distribu-
tion of species. This is the right way to connect phylogeography and especially the molecular 
aspect of it to other disciplines, such as historical geography, phylogenetic biology and, of 
course, ecology. Results of conducted studies suggest that historical factors influence species 
compositions in regional communities, as well as the spatial distributions of genealogically 
distinct populations within species.

An expansion of the coalescent theory is also advisable, because it has developed primar-
ily with a single-locus orientation, therefore there is a room for addressing interlocus vari-
ances in coalescent outcomes as a function of various genetic factors. A meaningful multi-
locus coalescent theory also will have to have room for the wide variety of spatial population 
architectures in nature.

Phylogeographic analyses of additional taxa should also be extended, because only a 
small part of the biological world has been studied from the perspective of phylogeography. 
A major research focus should also be placed on comparative phylogeographic appraisals of 
multi-species regional biotas.

Following Knowles’ study about statistical phylogeography (2009), phylogeography will 
undoubtedly face complications and issues in the not so distant future. For instance, a plau-
sible way for exploring the universe of potential histories, such that their relative probabili-
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ties, are considered jointly, as opposed to choosing specific models that might be compared 
or analyzed sequentially, will have to be investigated. Another example is bound with the 
needed integration of genomic data (which includes analysis of markers and considers other 
genomic attributes, such as the chromosomal position) into a phylogeographic framework 
such that the interplay between demographic processes and selection can be tested. At the 
same time a framework is needed, in which the potential gains of model complexity can be 
evaluated relative to the cost of applying complex models and last, but not least, the creation 
of a synthesis of comparative information across taxa will be an invaluable asset in the strug-
gle for evaluating different historical and ecological theories about diversity patterns and 
community assembly from different regions of the world and ecosystems.

Phylogeography has had a remarkable start and the greatest benefits and opportunities for 
the field will continue to rise.

CONCLUSIONS

Phylogeography, which is regarded as a product of historical biogeography, ecology and 
evolutionary biology, has experienced a rapid evolution in the past decades and unsurpris-
ingly there is more to be done in order to expand the phylogeographic horizon. The field is 
a subdiscipline of biogeography and it has many blank spots, especially when it comes to 
its development in Bulgaria. Undoubtedly, phylogeography is of a major importance for 
Bulgarian biogeography and the evolution of these disciplines is bound together. There are 
many horizontal connections, which can be implemented, particularly with the fields of ge-
netics, conservation biology and ecology, and more efforts should be put in that direction. 
The authors of the article stand for the fact, that the increase of the geographic element in 
phylogegoraphic research will be more rapid if GIS-instruments are implemented.
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УВОД

Концепцията за екосистемните услуги (ЕУ) и производните ѝ инициативи се пре-
връщат в популярен инструмент за прилагане на научно-базирана политика на управ-



124

ление на териториите (Rosenthal et al., 2015). Напредъкът в разработването и в при-
лагането на методически инструменти за оценка на ЕУ, както и техните актуални 
резултати в различни географски условия показват, че концепцията има съществен 
принос за повишаване на информираността на вземащите решения. Задълбочаването 
на познанията за ЕУ ще има определящо значение за качеството на практическите ини-
циативи в планирането и управлението на териториите, където на преден план се от-
крояват важни въпроси, като: необходимост от бърза и адекватна научна информация 
в отговор на потребностите на политиките за управление, изграждане на капацитет за 
интеграция на научното познание в практиката, правилно стимулиране и ангажиране 
на заинтересованите страни (Burkhard, Petrosillo, Constanza, 2010; Primmer, Furman, 
2010; Guerry et al., 2014; Rosenthal et al., 2015; DeFries, Nagendra, 2017).

Настоящата статия си поставя за цел да направи първичен анализ на концептуални-
те сходства и на потенциала за взаимодействия в практическата реализация на концеп-
циите за ЕУи на биосферните паркове, като се фокусира върху примера на новосъзда-
дения разширен биосферен парк „Централен Балкан“, приет от Съвета на Програмата 
„Човекът и Биосферата“ на ЮНЕСКО на заседание в Париж в периода 12–15 юни 2017 г.  
(UNESCO Official Website). Конкретен повод за настоящата статия е завършилият 
успешно проект на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с 
Министерство на околната среда и водите „Подготовка на процеса на ревизия на мре-
жата от биосферни резервати в България“, който имаше за цел да анализира възмож-
ностите за създаването на биосферен парк от нов тип и да подготви документите за 
номинация към ЮНЕСКО. Стъпвайки на работата, извършена по проекта, настоящия 
анализ демонстрира примери за практически решения свързани с регионалното разви-
тие и се фокусира върху предизвикателствата, свързани със съвместното управление, 
като обръща внимание на важността от вземане на научнообосновани решения, свър-
зани с осъзнаване на пълния набор от ЕУ с цел постигане на балансирано и устойчиво 
регионално развитие. Според Ishwaran et al. (2008) всеки един биосферен парк може 
да представлява специфичен експеримент, свързан с устойчивото развитие в различни 
мащаби. Те допълват, че произходът и еволюцията на концепцията и практическо-
то приложение на биосферните паркове предоставя възможности за проследяване на 
промените в принципа и практиката на устойчиво развитие. В тази връзка Ishwaran et 
al. (2008) обобщават, че през следващите 5–10 години акцентирането върху биосфер-
ните паркове като учебни лаборатории за устойчиво развитие предоставя интересни 
възможности за проследяване на тези промени, включително и такива, свързани с еко-
системните услуги в дадена територия.

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

БИОСФЕРНИ ПАРКОВЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Програмата „Човекът и биосферата“ (МАВ) е създадена от ЮНЕСКО през 1971 г. 
с цел опазването на природата чрез изграждането на Световна мрежа от биосферни 
резервати и паркове. През първите години от прилагането на Програмата, като био-
сферни резервати са били обявявани представителни екосистеми от различни биогео-
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графски райони, чиято основна цел е съхраняването на образци от неповлияни от чо-
вешката дейност природни екосистеми, опазващи генетични ресурси и представлява-
щи база за научни изследвания и образователна дейност. 

България се присъединява към МАВ Програмата през 1977 г., обявявайки 16 обек-
та, които са и строги природни резервати по българското законодателство, с което 
се превръща в една от страните с най-представителните мрежи от биосферни ре-
зервати в Европа. В това число влизат и четири биосферни резервата на територия-
та на Национален парк „Централен Балкан“: „Стенето“, „Царичина“, „Джендема“ и 
„Боатин“ (ИАОС).

Според първоначалната концепция „биосферен резерват“ представлява строго ох-
ранявана територия с уникална флора и фауна, която служи за еталон на първично-
то състояние на екосистема и се фокусира върху научни и изследователски дейнос-
ти (Петрова, Владимиров, 2011). През 1995 г. се провежда Втори световен конгрес 
за биосферните резервати в гр. Севиля, Испания, където е приета нова стратегия за 
биосферните резервати (Севилска стратегия, 1995), която обръща внимание на въз-
можностите за насърчаване на решения за съчетаване на опазването на биологичното 
разнообразие с устойчивото му използване (MAB, FAQ – Biosphere Reserves). По този 
начин биосферните резервати следва да се превърнат в пример за хармонично съжи-
телство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики както 
в областта на опазването на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, 
така и в областта на устойчивото развитие на местните общности.

Периодът се отличава с активни дебати, свързани с необходимостта от разширяване 
на функциите на защитените територии, където „опазването на биологичното разно-
образие“ да сподели значението на дейности по „поддържане на природните и асоци-
ирани с тях културни ресурси“ (Dudley, Stolton, 2008, цитирани от Борисова, 2010).

Съгласно Севилската стратегия (1995) всеки биосферен резерват трябва да съдър-
жа три структурно-организационни елементи: една или повече централни зони, които 
са строго охраняеми територии за опазване на биологичното разнообразие, допускащи 
дейности като мониторинг на минимално нарушени екосистеми, не-деструктивни из-
следвания и други дейности с минимално влияние (напр. образование); ясно очертана 
буферна зона, която обикновено обгражда централната зона и служи за провеждането на 
дейности, съвместими с разумните екологични практики, включващи природозащитно 
обучение, рекреация, екотуризъм, приложни и фундаментални изследвания; преходна 
зона, която може да включва различни селскостопански дейности, селища и използване 
на ресурси, в които местните общности, стопански сдружения, учените, неправителстве-
ните организации, културните сдружения и всички други заинтересовани страни рабо-
тят съвместно за управлението и устойчивото развитие на ресурсите на територията.

Подобно „екологично зониране“ (Bennett, 2004) създава предпоставки за апробаци-
ята на нови и гъвкави спрямо географските условия подходи и инструменти за упра-
вление на териториите (вкл. регионите, в които са разположени биосферните резерва-
ти) в условията на равнопоставеност на приоритетите по съхраняване на биоразноо-
бразието с устойчивото използване на природните ресурси.

Според някои анализатори (Петрова, Владимиров, 2011), нито един от биосферните 
резервати в България не съответства на целите и критериите на Нормативната рамка на 
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Световната мрежа от биосферни резервати (2011) и на Севилската стратегия. В съот-
ветствие с тези документи съвременните биосферни резервати трябва да отговарят на 
следните три взаимнодопълващи се функции: 

1. Консервационна – допринася за опазването на ландшафтите, екосистемите, видо-
вете и генетичното разнообразие. 

2. Развиваща – насърчава социо-културно и екологично устойчивото икономическо 
и човешко развитие. 

3. Логистична – подкрепа на демонстрационни проекти, природозащитно обучение 
и квалификация, изследвания и мониторинг, свързани с локални, регионални, нацио-
нални и глобални проблеми на опазването и устойчивото развитие. 

Основната функция, която изпълняват български биосферни резервати, обявени по 
програмата МАВ, е консервационната. На това основание и в отговор на съвремен-
ните предизвикателства пред управлението на тези територии, е необходимо да бъде 
насърчено развитието и използването на останалите две функции. Интеграцията на 
трите функции би следвало да превърне биосферните резервати в територии, подхо-
дящи за проучване и демонстриране на подходи за опазване и устойчиво развитие на 
регионално ниво.

Именно поради това през 2015 г. Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) даде ход на проект на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) за стар-
тирането на активен процес на ревизия на структурата и предназначението на мре-
жата от биосферни резервати в България и превръщането им в т. нар. пост-Севилски 
биосферни паркове (МОСВ, 2016).1 В продължение на една година ескперти от БФБ, 
съвместно с представители на МОСВ и местни заинтересовани страни, проведоха 
множество срещи, на които бяха обсъждани възможностите и ползите от създава-
нето на нови биосферни паркове и обособяването на т. нар. преходна зона. След 
проведено заседание на Националния комитет „Човекът и биосферата“, беше взето 
решение да се номинират четири биосферни парка, един от които е и Биосферен парк 
„Централен Балкан“. Кандидатурите на тези територии представлява и първият етап 
от превръщането им в устойчиви модели, в които опазването на природата и еко-
системите се съчетава с местното социално-икономическо развитие и осъзнаването 
на екосистемните услуги.

Подобна номинация предоставя възможности за прилагане на концепцията на 
практика и постигане на устойчиво развитие в целия регион на „Централен Балкан“ 
и прилежащите общини. Според международно признатата дефиниция устойчивото 
развитие представлява такъв тип развитие, който задоволява нуждите на настоящите 
поколения, без да излага на риск интересите на бъдещите поколения, и обхваща три 
области на устойчивост: икономическа, социална и екологична (ЕП, 2015). Според 
Walter et al. (2005) в биосферните паркове тази международно призната концепция 
следва да се приложи на практика съвместно с местните общности чрез опазване и 
устойчиво използване на биосферата и заобикалащия ни свят. Чрез изпълнението на 

1 В българските документи е използван терминът „биосферни паркове“. Той носи значението на „biosphere 
reserves“, дефиниран от Севилската стратегия.
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тази функция биосферните паркове имат възможността да представят примери и да 
се превърнат в модели на устойчивото развитие. Те допълват, че ако основната цел на 
Световната мрежа от биосферни паркове е да представят модели за усточиво развитие, 
то тогава ЮНЕСКО би следвало да се фокусира върху въпроси, свързани с икономи-
ческото развитие, екологичното образование, мониторинг и анализиране и осъзнаване 
на пълния набор от екосистемни услуги, които даден биосферен парк предоставя.

ЕКОСИСТЕМНИ/ЛАНДШАФТНИ УСЛУГИ 

Във връзка с интегрирането на трите функции на биосферните паркове от нов тип 
(консервационна, логистична и развиваща), концепцията за екосистемните услуги 
играе ключова роля. Тя предоставя възможност да се изследва околната среда не 
само като източник на храна и суровини, но и като система, пречистваща водите и 
предоставяща други нематериални услуги, като улавяне на въглеродния диоксид и 
предпазване от наводнения (MA, 2005). 

Историческият преглед на развитието на икономическата теория под влияние на но-
вовъзникващи екологично ориентирани парадигми и концепции (Gómez-Baggethun et 
al., 2010) показва, че концепцията за „Природния капитал“ (за първи път използван като 
термин от Schumacher, 1973) има много важна роля за разгръщането на „Neoclassical 
economics“ в средата на ХХ в. и за зараждането на новите школи – „Environmental and 
Resource Economics“ или „Ecological Economics“. Периодът на 70-те години на ХХ в. 
се свързва с нарастващо внимание върху „функциите на природата“. Според De Groot 
(1987) „...екологичните функции са също толкова важни за човешкото благополучие, 
колкото са създадените от човека стоки и услуги, и на това основание трябва да бъдат 
включени в процесите на икономическо остойностяване“. Той предлага „...заместване 
на термина „природни ресурси“ с концепцията за екологичните функции” в защита 
на позицията, че „...Едва когато екологичните принципи станат неразделна част от 
икономическото планиране и вземането на политически решения, едва тогава може да 
се постигне ‘a happy global village’, базирано на хармония между човека и природата“.

Опит за остойностяване в планетарен мащаб на екосистемните услуги и в тази 
връзка на ландшафтите, правят през 1997 г. Constanza et al., когато оценяват услугите, 
предоставяни от екосистемите на 33 билиона щ. д. годишно. Изследването има за цел 
да привлече общественото внимание към природните ландшафти, които предоставят 
безвъзмездно услуги и ползи на човечеството, с цел включването на всички видове 
стойности на природния капитал при изчисляването на ползите и загубите на даден 
инвестиционен проект. По-късно става ясно, че според проведеното изследване на 
Millennium Ecosystem Assessment (МА, 2005), около 60% от световните екосистеми са 
частично или изцяло деградирали вследствие на човешката дейност. След публикува-
нето на доклада (МА, 2005), световните учени обединиха усилия в опити да дефинират 
как най-ефективно биха могли да бъдат оценявани екосистемните услуги и по какъв 
начин дадена територия е най-добре да бъде развивана, включително с апробация 
на нови методики и инструменти в отделни територии и региони (научните проекти 
OpenNESS, OPERAs, ESMERALDA и др.; научните информационни платформи BISE, 
OPPLA и др.). Обобщените резултати от тези изследвания към настоящия момент по-
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казват, че при планиране на развитието на дадена територия, е важно е да се обърне 
внимание на целия набор от услуги, които съответните ландшафти предоставят, а също 
така и да се идентифицират потенциалните загуби, възникнали при прекъсване на вза-
имовръзките между ландшафтите, или обратно – ползите от тяхното възобновяване. 

След официалното утвърждаване на термина „екосистемни услуги“ през 2005 г. 
(МА, 2005), интересът към темата значително нараства, а така също и разработването 
на методики за оценката им. Тези методи би следвало да се базират на междусекторна 
интеграция, която по-задълбочено да обхваща многофункционалността на ландшаф-
тите. В тази връзка и в отговор на плановете по Дейност 5 от EU Biodiversity Strategy to 
2020, на европейско ниво в процес на реализация е инициатива за картиране и оценя-
ване на екосистемните услуги MAES (Mapping and assessment of ecosystems services), 
в която участва и България (MAES, 2013). Методологията за анализ на екосистемните 
услуги (ЕУ) включва 4 основни етапа: 

1. Идентификация на видовете ЕУ в обхвата на територията.
2. Биофизична оценка и социално-културна качествена оценка на потенциала на 

екосистемите да предоставят услуги. 
3. Икономическо остойностяване на ЕУ. 
4. Въвличане на местното население в механизми за опазване на ЕУ – схеми за 

плащания за ЕУ. 
За да обобщим, може да заключим, че с тези си действия ЕС е насочил усилия към 

създаването на единна терминология, йерархия на екосистемните услуги (за целите 
на идентифицирането им) и насоки към картографирането им. Разработената в рам-
ките на същата инициатива (MAES, 2013) от Европейската агенция по околна среда 
Международна Единна Класификация на Екосистемните Услуги (Common International 
Classification of Ecosystem Services – CICES, v4.3, Haines-Young, Potschin, 2013) също е 
основополагаща на европейско ниво на този етап.

В България разработването на единна национална методика, която да оценява ро-
лята и ползите от екосистемните услуги, има актуални резултати – към април 2017 г.  
е финализиран проектът „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемни-
те услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньор-
ство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), 
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в 
областта на природата (NINA). Проектът цели изготвянето на Национална методоло-
гическа рамка за картиране и оценка на екосистемите, и осигуряване на администра-
тивна подкрепа и координация на производни проекти, насочени към теренна работа 
по картирането на основните типове екосистеми в България (агроекосистеми, тревни 
екосистеми, храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски екосистеми, площи с рядка 
и без растителност, реки и езера, влажни зони, горски и храсталачни екосистеми, урба-
низирани екосистеми) и услугите, които те осигуряват.

Очаква се техните резултати да подпомогнат в значителна степен въвеждането на 
природосъобразни практики и да имат трайно влияние върху принципите и методи-
те на териториално планиране в България. В тази връзка управлението на бъдещите 
биосферни паркове би следвало да се позовава на получените данни. Към настоящия 
момент план за управление на биосферния паркове от нов тип все още не е разрабо-
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тен и като такъв се явява самия номинационен формуляр, изпратен към ЮНЕСКО. 
Документът включва в себе си точка, свързана с описанието на екосистемните услуги 
в дадената територия, и напълно съответства на съвремените разбирания за устойчиво 
управление на ландшафтите. Осъзнаването на пълния набор от ползи и услуги, които 
даден биосферен парк или конкретен ландшафт предоставя, или има потенциал да пре-
доставя, е ключово за устойчивото управление на териториите. 

Съществено влияние върху процесите на устойчиво ландшафтно планиране и  
управление има въвеждането на екосистемните услуги и тяхното остойностяване като 
фактор в политиките за териториална интеграция. Ландшафтните функции имат раз-
нообразно проявление по територията, което зависи от вариациите в биофизичните и 
социално-икономическите фактори. Практическото приложение на остойностяването 
внася нови измерения в стопанската оценка на наличния ресурсен потенциал и форми-
ра различна представа за природен капитал на региона. Очаква се този механизъм да 
намери отражение в тенденциите на организация на регионалните структури и крите-
риите за съвместимост и съгласуваност между ландшафтни ресурси и стопанска дей-
ност (Борисова, 2013).

БИОСФЕРНИ ПАРКОВЕ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – ДОПИРАТЕЛНИ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Концепцията за екосистемните услуги и всички производни теоретични модели и 
практически изследвания недвусмислено показват, че нейното предназначение е пряко 
ориентирано към: 

1. Разширяване на информационната база за околната среда и нейните полезни 
функции (надхвърлящи понятието „природни ресурси“) в подкрепа на взимащите ре-
шения.

2. Задълбочаване на пространствените анализи в планирането (както териториално, 
така и секторно) с акцент върху мултифункционалността на ландшафтите.

3. Задълбочаване на ролята на финансовите механизми в екологичната политика и 
управлението на природните ресурси. 

Тази концепция се нуждае от експериментални територии за апробация на методи-
ки както за оценка и анализ на ЕУ, така и за разгръщане на нови механизми за използ-
ването на резултатите в териториалното планиране с активното съдействие на всички 
заинтересовани страни и предимно на местното население. Биосферните паркове пре-
доставят оптимални условия за този тип апробации. Това е възможно поради: 

1. Целите, функциите и предназначението на биосферните паркове и на задачите, 
които те изпълняват в посока хармонизиране на връзката „човек-природа“.

2. Принципите в управлението и в териториалната им организация. Тук основно 
значение имат принципите на ландшафтното планиране, подходите в екологичното 
зониране и новите познания за ландшафтна мултифункционалност.

3. Териториалният обхват на биосферните паркове позволява широкоспектърни (от 
гледна точка на разнообразието на екосистемите) анализи и оценки и формирането на 
представителни резултати с потенциал за трансфер на информация към региони със 
сходни географски условия.
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4. Налице е силна зависимост на местното население към наличните ресурси в био-
сферния резерват и непосредствена възможност за позитивно влияние върху местната 
икономика чрез укрепване на създадени традиции в усвояването на ландшафтите и 
апробация на нови адаптирани инструменти за управление.

Проведената през 2016 г. среща в Лима, програмата „Човекът и биосферата“ на 
ЮНЕСКО прие стратегия, в която ясно описва целите си, свързани с бъдещото прила-
гане на концепцията за биосферните паркове (Lima Action Plan 2016–2025). Цел номер 
7 от Плана за действие от Лима гласи, че биосферните паркове следва да могат да 
идентифицират екосистемните услуги в тях и да осигурят дългосрочна визия за тях-
ното опазване. Следвайки приетата визия в Лима, прилагането на проекти и програми, 
насочени към запазване благосъстоянието на екосистемите и създаването на механи-
зми за плащане за екосистемни услуги, ще бъдат ключови за периода 2016–2025 г. 
Именно тук взаимодействието между биосферните паркове като инструмент, под-
помагащ ландшафтното планиране, и осъзнаването на пълния набор от екосистемни 
услуги е видимо, тъй като при създаването на биосферните паркове, изследванията, 
свързани с екосистемните услуги имат ключова роля. 

Както отбелязват Grêt-Regamey и др. (2008) ландшафтното планиране следва да 
бъде подпомагано от данни за пространственото разпределение на екосистемните ус-
луги и тяхната стойност. Според направеното от тях изследване в курортно градче в 
Швейцарските Алпи, данните за пространственото разпределение и остойностяването 
на ЕУ могат да подпомогнат идентифицирането на най-подходящи места, свързани с 
ново развитие в района. Пресмятайки ползите, свързани със създаването на нови бази 
за настаняване, и, сравнявайки ги със загубите, които биха нанесли на екосистемите, 
намиращи се на тази територия, изследователите преодоставят достоверни и научно-
обосновани данни, които могат да се използват от местните власти във връзка с ре-
гионалното планиране в общината. Опитът от това проучване в Давос, Щвейцария, 
доказва необходимостта от анализирането на пълния спектър или единични ЕУ при 
ландшафтното планиране. Grêt-Regamey и др. отбелязват, че използването единствено 
и само на пространствен модел не може да пресметне и предвиди оптималното место-
положение или възможност за развитие на даден проект, защото не взима предвид ЕУ. 
От друга страна, интегрирането на оценка и остойностяване на ЕУ с пространствен 
модел би могло да подпомогне идентифицирането на правилните политики, свързани 
с устойчивото развитие на даден регион. 

Добър пример за вече осъзнатите ползи от екосистемните услуги и тяхното правил-
но представяне съществува в Биосферен парк „Рьон“ в Германия. Паркът е обявен за 
такъв през 1991 г., когато голяма част от селата постепенно са губели своите пекар-
ни, месарници и магазини, заместени от големи вериги супермаркети. Според Michael 
Geier (2005) доставчиците на стоки от първа необходимост са се преориентирали към 
по-големите населени места или градове в околността и маркетинга на продуктите, 
които са се произвеждали в Рьон, е бил незначителен или почти липсващ. Geier до-
пълва, че в следващите 12 години след обявяването на Рьон за биосферен парк, це-
ленасочената политика, свързана с неговото дългосрочно развитие и с подкрепата на 
структурните фондове на Европейския съюз, маркетингът на местните продукти във и 
извън границите на парка се радва на значителен успех. Създаването на разнообразие 
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от местни продукти и регистрирането на марка „Биосферен резерват Рьон“ успява да 
привлече множество инвестиции в района и да помогне за неговото устойчиво разви-
тие. Фокусът на администрацията на парка остава върху устойчивото използване на 
местните ресурси и запазването на местните екосистеми в добро състояние. Подобен 
пример би могъл да бъде и бъдещия Биосферен парк „Централен Балкан“. 

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИОСФЕРЕН ПАРК  
„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ И БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД РАЙОНА

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИОСФЕРЕН ПАРК  
„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“

Съгласно Плана за управление на НПЦБ, районът на Централен Балкан (фиг. 1) е 
един от най-важните природни центрове за опазване на биоразнообразието и дивата 

Фиг. 1. Карта на Биосферен парк „Централен Балкан“

Fig. 1. Map of Biosphere Reserve “Central Balkan”
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природа в Европа. Той се характеризира със значително ландшафтно разнообразие, 
представено от четири типа, шест под-типа и 11 групи ландшафти, включващи: гор-
ски ландшафти със структурообразуващ компонент горска растителност; тревни ланд-
шафти с тревни съобщества; скални ландшафти, съставени от различни по химически 
и минерален състав скали; водни ландшафти, оформени от течения на повърхностни 
води, отделни езера и други водни обекти; антропогенни ландшафти, които са се поя-
вили в резултат от развитието на селското и горското стопанство, местните селища и 
инфраструктура за туризъм и отдих. ЦБ е един от най-значимите екологични коридори 
в Югоизточна Европа, способстващ генетичния обмен, разпространението и връзка-
та между видове от Карпатите и други планини в Източна Европа, южните части на 
Балканския полуостров и Мала Азия.

Към момента оценка на екосистемните услуги в района на Централен Балкан е из-
вършвана единствено по смисъла на остойностяването на ЕУ за горите в Национален 
парк „Централен Балкан“. В рамките на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен 
Балкан – парк за всички“, Дирекцията на Национален парк Централен Балкан (ДНПЦБ) 
е възложила разработването на доклад „Оценка на екосистемните услуги, предлагани 
от горите на Национален парк „Централен Балкан“, 2015 г. Докладът за остойностява-
нето на екосистемните услуги дава представа за финансовата стойност на предлагани-
те екосистемни услуги от горите на НПЦБ (Dimitrova et al., 2015). Оценката се отнася 
за площ от 41 926,5 ha (сърцевинна и буферна зона на предложения биосферен парк, 
58% от площта на НПЦБ). Използвани са финансови методи за оценка (Net financial 
contribution (NFCu), Market price, Value transfer, Replacement cost), чиито резултати са 
обработени в съответствие с т.нар. обща икономическа стойност (ОЕС), в която при-
родните ресурси са оценени по техния цялостен принос към благополучието на хората 
(табл. 1). Изследването се придържа към класификацията на МА, като екосистемните 
услуги са групирани в категориите: материални услуги – продукти, добити от еко-
системите; регулиращи услуги – ползи от процесите в екосистемите; културни и со-
циални услуги – нематериални ползи от екосистемите; поддържащи услуги – екосис-
темни функции, необходими за осъществяване на всички други услуги. 

Въз основа на получените данни ОЕС на горите в НПЦБ може да се определи на  
5314,88 лв./ha за 1 година (табл. 1). 

С оглед на резултатите от проучването, може да се заключи, че обявяването на 
Централен Балкан за съвременен биосферен парк в рамките на Световната мрежа от 
биосферни резервати на ЮНЕСКО ще предостави добра рамка за продължаване на 
изследванията, свързани с екосистемните услуги, но така също и ще постави основите 
за осъзнаване на пълния набор от екосистемни услуги и ще свърже всички текущи 
консервационни и демонстрационни дейности с екосистемните услуги и устойчивото 
развитие на района.

БИОСФЕРЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ – НОМИНИРАНЕ И БЪДЕЩИ  
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД РАЙОНА

Територията на Централен Балкан предоставя възможности за извършване на про-
учвания на консервационно значими видове, оценка на екосистемните услуги, предо-
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Таблица 1
Table 1

Оценка на екосистемните услуги в НПЦБ
Ecosystem services valuation in Central Balkan National Park

Материални услуги – Продукти добити от екосистемите

Обозначение Вид екосистемна услуга Стойност (лв/ha/год)

NP Осигуряване на хранителни продукти, получавани от 
недървени ползвания от горите на НПЦБ 3,05

W Осигуряване на дървесина 8,81

GR Достъп до генетични ресурси 5,40

DW Осигуряване на вода 428,84

Регулиращи услуги – Ползи от процесите в екосистемите

Обозначение Вид екосистемна услуга Стойност (лв/ha/год)

CC Смегчаване и регулиране на въздействията от промените 
в климата 718,80

R Водорегулираща и водозащитна услуга 67,01

ER Предпазване от ерозия на почвата 129,30

Културни и социални услуги – Нематериални ползи от екосистемите

Обозначение Вид екосистемна услуга Стойност (лв/ha/год)

ED Образователна стойност 15,82

TR Осигуряване на условия за рекреация и туризъм 183,79

LC Естетична стойност на ландшафта 1066,80

K
Горите като източник на културни услуги, вдъхновение 

и принадлежност за хората, и като среда и обект на 
духовна и религиозна идентичност

29,82

Поддържащи услуги – Екосистемни функции, необходими за осъществяване  
на всички други услуги

Обозначение Вид екосистемна услуга Стойност (лв/ha/год)

S

Формиране на почвата
Първична продукция

Фотосинтеза
Кръговрат на хранителни вещества

Кръговрат на водата

2 657, 44

ставяни от ландшафтите, развитие на редица образователни и научноизследователски 
програми и др. Към настоящия момент дирекцията на парка осъществява ежегоден 
мониторинг на редица растителни и животински видове, поставяйки фокус главно 
върху регулиращите, материалните и поддържащите екосистемни услуги. От друга 
страна, обаче, дирекцията извършва и мониторинг на туристическия поток в 11 пункта 
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в НПЦБ, т. е. обръща внимание и на културните и социалните екосистемни услуги 
(Номинационен формуляр, 2016). По данни на дирекцията на парка, през периода на 
извършване на мониторинга на туристическия поток през 2015 г. през 11-те пункта са 
преминали общо 11 359 души. Числото е представителна извадка за периода от една 
седмица през четирите месеца, в които са събирани данни. Данните от 2014 г. показват 
общо 9107 посетители, отчетени в пунктоветe, или увеличение с почти 25%. Прави 
впечатление, че в районите на по-големи градове като Карлово и на популярни турис-
тически населени места като Калофер, посещаемостта на пунктовете по периферията 
на Парка, отличаващи се с лесен достъп и специфична туристическа инфраструктура 
(екопътеки и центрове, хижи), е значително по-висока от тази на останалите пунктове 
(Номинационен формуляр, 2016). Така например, според данните, предоставени от об-
щина Карлово, през последната година там са реализирани 60 000 нощувки, а броят на 
посетителите е бил 105 000 души. Именно тези числа могат да служат като пример за 
територии, в които паралелно се реализират консервационни дейности от Дирекцията 
на парка и туристически дейности от съседните общини, привлечени от естетическите 
качества на ландшафтите в НПЦБ. По този начин двете концепции за биосферните 
паркове и осъзнаване на пълния набор от екосистемни услуги биха могли успешно да 
си взаимодействат и да се допълват една друга.

Според Ishwaran et al. (2008), в световната мрежа от биосферни паркове на ЮНЕСКО 
съществуват множество примери за територии, в които се реализират консервацион-
ни дейности, социално-икономическо развитие, образователни дейности и обучения, 
както и изследвания и екологичен мониторинг. От друга страна, трудно се намират 
примери, в които различни заинтересовани страни успяват заедно да комбинират тех-
ния опит и знания и да ги приложат, за да подобрят съшествуващата връзка между 
консервационни дейности и регионално развитие. 

Такъв пример, насочен към популяризиране устойчивото развитие на региона, 
е проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на сел-
ските райони“, наричан накратко „За Балкана и хората“ и удостоен с наградата на 
Европейската Комисия (ЕК) – „НАТУРА 2000“ (БФБ, 2016). Той се изпълнява на тери-
торията на НПЦБ и прилежащите зони с участието на шест български неправителстве-
ни организации, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието 
и храните, и е насочен към девет зони в НАТУРА 2000 в България (включително и в 
района на Централен Балкан). Благодарение на този проект районът вече се е превър-
нал в разпознаваемо място, демонстриращо на практика осъзнаване на екосистемните 
услуги и тяхното устойчиво използване, което е и инструмент за регионално развитие 
в биосферния парк.

Проектът е свързан с развитието на схеми за плащания за екосистемни услуги, де-
монстрационни мандри, финансиране за малки проекти, насочени към опазване на 
биоразнообразието, реализиране на интерпретативно-образователни лагери за деца, 
фермерски пазар, културни и кулинарни фестивали, изложби и фотографски конкурси, 
карнавал на биоразнообразието и др. Това са само част от инициативите, вече реали-
зирани на територията на парка. В резултат на проекта населението в района на парка 
(селищата в преходната зона) постепенно започва да вижда ползите от екосистемните 
услуги и да развива устойчиви дейности, насочени към екологичен туризъм, хотели-
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ерство, биологично земеделие и животновъдство и др., което доказва, че този баланс 
между опазването на природата, икономическия напредък и социалното развитие на 
населението е сам по себе си устойчив начин на развитие за региона.

Обявяването на биосферен парк „Централен Балкан“ ще допринесе допълнително 
за утвърждаване на международния престиж и създаване на предпоставки за популя-
ризиране на природозащитата в България в световен мащаб. Съгласно т. 4.2.10.1.2. 
на Плана за управление на НПЦБ, паркът съдържа елементите, необходими за един 
биосферен парк от нов тип – зониране, което съчетава строго защитени територии с та-
кива, в които се допускат дейности по ползване на ресурси. Мултифункционалността 
на ландшафтите предоставя възможности да се съчетават дейности по консервация и 
развитие, наличен е интегритет между културното наследство и биологичното разно-
образие, служи като място за образование, а в териториите се работи в посока устой-
чиво регионално развитие.Според Falk et al. (2014), именно мултифункционалността 
на биосферните паркове е важен инструмент за постигане на устойчиво регионално 
развитие. Falk et al. (2015) допълват, че идеята за усточивото териториално развитие 
не е свързана само с постигане на баланс между икономическо, социално и екологично 
развитие, но изисква и отговорност и ангажираност на всички заинтересовани страни 
и широко включване в управлението. 

ДИСКУСИЯ

Програмата „Човекът и биосферата“ (МАВ) демонстрира стратегии и конкретни ре-
шения за устойчиво използване на биоразнообразието, а устойчивото и хармоничното 
съжителство между човека и природата е нейната главна цел (Петрова, Владимиров, 
2011). Днес Световната мрежа от биосферни резервати включва над 669 резервата в над 
120 страни в света на всички континенти, а десетки хиляди изследователи и прак тици 
участват в тази програма. На теория биосферните паркове би следвало да са местата, 
където всички заинтересовани страни си партнират при проучването, мониторинга и 
управлението на територията в услуга на социо-икономическото развитие и опазване-
то на биоразнообразието и притежават огромен потенциал за бъдещо проучване. Както 
отбелязват Falk et al. (2015), за успешните биосферни паркове и техния потенциал, за 
да допринесат за устойчивото развитие на техния район е от изключително значение 
начинът, по който са позиционирани спрямо местните и регионалните институции и как 
насърчават включването на заинтересованите страни. В тази връзка те допълват, че би-
осферните паркове са защитени територии, които могат да допринесат за постигане на 
регионално развитие, но само ако местното население е включено в управлението. 

В тази връзка районът на биосферния парк „Централен Балкан“ вече е обект на голям 
брой текущи инициативи, проекти и политики за сътрудничество между общ ностите, 
бизнеса и организациите, насочени към устойчиво развитие и активно популяризиране. 
С времето ДНПЦБ е установила добри партньорски отношения с околните общини (пре-
ходната зона) и участва в множество проекти, свързани с популяризирането на туристи-
чески маршрути, информационни кампании за биоразнообразието в парка, изложби и 
образователни форуми. Въпреки това остава въпросът, доколко новосъздадената струк-
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тура на управление ще се окаже ефективна и ще успее ли да оползотвори и опази раз-
личните екосистемни услуги на територията си и да работи за постигане на балансирано 
развитие на региона, включващо различни заинтересовани страни. Именно поради това 
ангажирането на различни заинтересовани страни, както и анализирането на наличната 
информация и научни данни преди вземането на решение, е ключово за устойчивото 
развитие на парка. В тази връзка Дирекцията на парка, както и научните институти и 
неправителствени организации, ще играят ключова роля, защото разполагат с данни и 
анализи както за пълния набор от екосистемни услуги, така и за възможни сценарии за 
развитие, които биха могли да бъдат предоста вени на общността и на местните ключови 
играчи и да улеснят процеса на взимане на решения. 

Според Петрова и Владимиров (2011), ключови фактори за успешен биосферен парк 
са именно: природозащитно обучение; сътрудничество с местните власти; дългосроч-
ни научни изследвания и мониторинг; актуални природозащитни програми и законо-
дателство; дългосрочно финансиране и участие на местните общности. Досегашната 
работа в района на Централен Балкан показва, че рамката на биосферните паркове би 
могла да бъде използвана именно по този начин, като създаде допълнителни условия 
за интегриране на различните заинтересовани страни и техните политики в една обща 
визия за развитие на територията, която внимателно анализира ползите и вредите за 
екосистемните услуги, свързани с осъществяването на даден проект. Както отбелязват 
Scolozzi et al., (2012) оценката на екосистемните услуги и свързаните с нея процеси 
могат да окажат ефикасна подкрепа в процеса на взимане на политически и обществе-
ни решения, свързани с пространственото планиране (Farber et al., 2002). Процесите на 
събиране на необходимата информация и анализирането ѝ, както и експертната оценка 
и дейности, свързани с повишаването на осведомеността за възможните въздействия 
върху екосистемните услуги, предизвикани от промените в ландшафтите (Kreuter et 
al., 2001; Wang et al., 2010; van Oudenhoven et al., 2012), биха могли да спомогнат да се 
избегнат или компенсират потенциалните негативни последици (Deutsch et al., 2003). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Във връзка с официалното обявяване на разширения биосферен парк „Централен 
Балкан“ от ЮНЕСКО през юни 2017 г., настоящата статия направи опит за теоретичен 
преглед и предварителен анализ на възможностите за взаимодействие между концеп-
цията за ЕУ и устойчивото управление на биосферния парк. Опирайки се на факта, че 
задълбочаването на познанията за ЕУ ще има определящо значение за качеството на 
практическите инициативи в планирането и управлението на териториите, настоящият 
анализ показа, че осъзнаването на пълния набор от екосистемни услуги и прилагането 
им в процеса на взимане на решения чрез реализиране на съвместно управление на 
биосферните паркове, са ключови елементи в съвременната концепция за биосферните 
паркове. Именно поради това е важно бъдещата управленска структура на биосферния 
парк да създаде условия за взаимодействие между различните експерти и институции, 
които, обединявайки се, да могат да взимат научнообосновани дългосрочни решения, 
свързани с устойчивото регионално развитие на територията. Досегашната работа на 
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Дирекцията на парка в партньорство със съседните общини (преходна зона на био-
сферния парк) представляват добра основа за реализирането на подобен тип инициа-
тиви, но следва да се обърне по-задълбочено внимание и на оценката на екосис темните 
услуги и свързаните с нея процеси, тъй като настоящият анализ ясно показва, че те мо-
гат да окажат ефикасна подкрепа в процеса на взимане на политически и обществени 
решения, свързани с регионалното развитие на територията. 

SUMMARY

The paper examines the conceptual similarities and possible practical interactions be-
tween ecosystem services valuation and UNESCO’s MAB biosphere reserves. The progress 
in the development and implementation of methodological tools for ecosystem services valu-
ation, as well as recent results from various geographical areas, clearly demonstrate that 
the concept has significant impact on raising decision-makers’ awareness. The practical ap-
plication of this concept brings new dimensions in the economic assessment of the existing 
resource potential and forms different understanding for the natural capital of a region. In this 
regard, the ecosystem services (ES) concept needs experimental territories for methodologi-
cal approbation, analysis and ES assessment, as well as for developing new mechanisms for 
using the results in the territorial planning with active participation of local interested parties. 
And this is where the biosphere reserves can play a substantial role. Using the example of the 
newly established post-Seville Central Balkan biosphere reserve in Bulgaria, the article dis-
cusses the possibilities to use the biosphere reserve as a tool for long-term landscape planning 
and help to understand the full potential of ecosystem services in the reserve, by turning it to 
a learning laboratory for sustainable development. The work done by the Park Directorate, in 
cooperation with the surrounding territories and local authorities, demonstrates that the bio-
sphere reserve framework could be used as a tool which could create additional possibilities 
to incorporate different stakeholders’ ideas with ES valuation analysis into one single vision 
for the sustainable development of the territory. The paper shows existing examples of prac-
tical solutions related to landscape planning and focuses on the challenges of joint manage-
ment and regional development of the biosphere reserve, and also underlines the importance 
of mutual cooperation between all interested parties and the need of science-based decision 
making related to complete valuation of ecosystem services with regards to sustainable de-
velopment. At the end, the article concludes that Central Balkan biosphere reserve has all 
the prerequisites to become an example of harmonious coexistence between man and nature, 
while demonstrating good policies and practices, both in the area of ecosystem preservation 
and sustainable local development.
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This article presents and analyzes that process related to a specific part of the landscape diversity of Republic of 
Bulgaria – territory of Golema mountain denudation surface of young Miocene age. North of Bov (Lukovo) where 
the established conditional basic landscapes interact with anthropogenic landscapes with specific chrono-geograph-
ical dynamics. In the course of the study is the term „stagnant landscapes” displayed as content, connected with the 
material-substantive and energy-informative processes taking place under the sign of anthropogenesis.
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УВОД

Антропогенното присъствие в планинските територии на нашата страна поста-
вя комплекс от сложни въпроси по повод връзките и взаимодействията на човека с 
природната среда. Проблематиката е с висока степен на актуалност поради явните 
процеси на обезлюдяване и нарастване на контрастността в по сравнение с извън-
планинските територии По хода на природоползването на ландшафтно-екологичния 
потенциал във въпросните територии се наблюдава оформянето на разностилни ан-
тропогенни ландшафти, чиято комбинаторика нерядко се изявява със своята специ-
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фичност, а дори и в много от случаите – със своеобразна повторяемост в простран-
ствено отношение. 

ИЗХОДНИ ДАННИ

Морфохидрографски изследваната територия заема част от Голема планина, коя-
то в западна посока е лимитирана от поречието на р. Искър в пределите на нейния 
Старопланински пролом. В същата посока оградните части контактуват стръмно, до от-
косно. В северна и североизточна посока границата преминава по Ковалийски дол. На 
изток се издигат възвишенията Свиновски връх (901 m н. в.) и Гарван (1140 m н. в., тясно 
контактуващ в същата посока с Яворец чрез добре изявена седловина). На юг граница-
та е неестествена и следи основната пътна артерия, свързваща гаровото селище с мина 
„Издремец“. Оформената площ представлява част от северните предели на землището 
на с. Бов. Най-високият връх е Яворец – 1348 m, а средната надморска височина на 
цялата територия, извън обхвата на възвишенията е 750 m н.в.

В геолого-тектонско отношение скалната основа в ареала на изследване е консо-
лидирана през триас и юра, когато се отлагат дебели серии от варовици, варовити пя-
съчници, различно оцветени пясъчници (бундзандщайн) и пр. седиментни материали. 
Същите са подложени на активни нагъвателни движения, осъществени общо в преде-
лите на Балканидите, оформяйки структурата на Издремецката синклинала. 

Моделирането на релефа протича под знака на активни процеси на карстификация, 
разгърната върху материалите на триас и юра, като силната податливост на послед-
ните е оформила остатъчни възвишения, изпъкващи на фона на младомиоценска де-
нудационна повърхност. Последната е значително преработена от карстификацията, 
предлагайки значително присъствие на понори, въртопи и ували и плитка до средноде-
бела покривка от елувиални материали с карбонатен произход. В южна посока варови-
ковите материали изклиняват, отстъпвайки на дебел комплекс от триаски пясъчници. 

В хидро-климатично отношение изследваната територия попада в пределите на 
планинския вариант на умереноконтиненталната климатична област (Нам, 2003). 
Средногодишната температура е под 10 °С, а средногодишните валежи са около 600 
mm. Откритостта на ареала подпомага ветровата дейност. През топлото полугодие не-
рядко явление са гръмотевичните бури. Снежната покривка се задържа фрагментарно 
почти до средата на месец март. 

Повърхностните води са представени единствено от малки и къси притоци на  
р. Ковалийски дол (източни предели на ареала) и р. Искър, с подчертано карстово под-
хранване. Подземни води се акумулират в неспоените елувиални седименти, като част 
от тях се оттичат по подземен път. На места карстовите води оформят извори, повече-
то от които са каптирани. 

Почвено-биогенното разнообразие е представено от разностилни хумусно-карбо-
натни почви, в по-голямата си част – средно каменливи и средно- до силно песъчли-
во-глинести. Естествената растителност се формира от вторични дъбови, дъбово-га-
бърови и келяво-габърови ценози с примеси от люляк, смрадлика и нискорасъл глог, 
особено в западната и северната периферия. В посока на остатъчните възвишения се 
появяват и представители на иглолистните – бял и черен бор. Извън облесените ареали 
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са развити мащабно тревни и храстови съобщества. Според зоогеографското райони-
ране на България територията на изследване се привързва към Старопланинския фау-
нистичен регион (География на България, 1982, 1997). Едрите бозайници (дива свиня, 
сърна, вълк) са се оттеглили в гористите местности. От дребните бозайници има дока-
зателства за присъствието на лисица, язовец, заек, пор, златка, белка. Разнообразието 
на животинския свят се допълва от различни видове влечуги, земноводни, насекоми 
и пр.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. РЕЗУЛТАТИ.

В търсене на причинно-следствените връзки, пораждащи подобни първоначални 
заключения, в настоящото изследване се базираме на системно-структурния анализ, 
съчетавайки го с историко-географския метод, темпорално-площния анализ и конкрет-
ни картографски материали, отнасящи се до три времеви точки – 1910, 1983 и 2016 г. 

Геокомпонентното разнообразие в границите на изследваната територия е пред-
поставило консолидирането на характерен базов набор от ландшафти, които могат 
да бъдат съподчинени с помощта на типологична класификация (Нам, 2003, 2013) по 
следния начин (фиг. 1):

1. Клас – ландшафти на неморални растителни формации.
1.2. Подклас – планински ландшафти.
1.2.1. Тип – планински ландщафти върху споени карбонатни седименти (триаски и 

юрски варовици, варовити пясъчници и др.).
1.2.1.1. Група – планински ландшафти върху споени карбонатни седименти, припо-

крити с хумусно-карбонатни почви).
Първи вид – планински ландшафти върху споени карбонатни седименти, припо-

крити с хумусно-карбонатни почви, в съчетание с дъбови и дъбово-габърови ценози.
Втори вид – планински ландшафти върху споени карбонатни седименти, припо-

крити с хумусно-карбонатни почви, в съчетание с формации от нискорасъл дъб, келяв 
габър, люляк, смрадлика и нискорасъл глог.

Трети вид – планински ландшафти върху споени карбонатни седименти, припокри-
ти с хумусно-карбонатни почви, в съчетание с тревни и тревно-храстови формации.

Описаното ландшафтно разнообразие представя геокомпонентните съчетания пре-
ди активната намеса на антропогенния фактор, оформяйки ландшафтно-екологичния 
потенциал. Тази изходна обстановка играе роля на своеобразен репер, еталон, който 
в режим на сравнителен анализ ще изяви динамиката и спецификата на осъществения 
през определените времеви периоди процес на антропогенизация. 

ДИСКУСИЯ

Хроногеографският анализ на изследваната територия се обвързва изначално със 
серия артефакти – две секири, тесла, чукалка за хаванче, накрайник от рог на елен, 
гладилка, върхове на стрели и т. н., които са доказателствен материал за човешко при-
съствие според проф. Хенриета Тодорова (1986), още от ранния неолит.
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На по-късен етап ареалът е под контрола на тракийското племе трибали, които про-
дължително време оказват съпротива на експанзията на Римската империя, бранейки 
земите си – до I в. пр. н. е.

Основният въпрос, в контекста на настоящата разработка, е от кой период стар-
тира процесът на създаване на постоянни местообитания на антропогенния фактор. 
Съществуват предположения, че още през VI в. в района на днешното землище на с. 
Бов се заселват седем славянски боляри заедно със семействата и свитите си, но преки 

Фиг. 1. Картосхема на базисното видово ландшафтно разнообразие  
(северна част на землището на с. Бов)

1 – Вид ландшафт (пореден номер); 2 – Граница на вида ландшафт; 3 – граница на ареала на изследване; 
4 – Отметка (надм. в.); 5 – Селище

Fig. 1. The mapping of the basic landscape diversity (The northern part of the land of village Bov)
1 – Landscape type; 2 – Landscape border; 3 – Border of the study area; 4 – Point at altitude (m); 5 –Village

1
2
3
4
5
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доказателства за този процес липсват. Косвени доказателства за създаване на селищ-
ни форми се откриват в документи от XVI в. (БНА, т. XX, с. 135, отдел Ориенталски 
при НБ), където се споменава за село на име Трескавче, разположено в долината на 
р. Трескавец, но по-късно то изчезва, а според непотвърдени данни причина за това е 
синът на Драгньо–Смагьо, комуто жителите пречели да пасе овцете си по Издремец, 
където била бачията (мандрата) му. Разпространена е версията от Симеон Вутов през 
1942 г., че основополагаща роля за създаването на постоянно поселение има преселник 
от Македония на име Драгньо от с. Буф, Леринско (днес селището не съществува), а 
данни за въпросното поселение са открити в Общинския алманах (1908 г.) от свещеник 
Григор Георгиев през 1978 г., където според него се споменава, че някъде към 20-те 
години на XIX в. Драгньо, преследван от турците, потегля на север заедно със семей-
ството си и през Искърския пролом поетапно достига до местността „Мезгьовица“ 
(северно от дн. мах. Луково), където имало „голяма гора и удобни пасища“. Днес все 
още могат да се открият останки от жилища, наричани „Драгньов зимник“, „Драгньови 
кошари“. Първоначалното постоянно поселение е ситуирано в местността „Луково“, 
но поради недостиг на вода се измества в южна посока – над днешното село Бов, в 
местността „Изворо“ („Ливадица“). Синът на Драгньо – поп Смагьо, наследява жи-
вотновъдния поминък, опитвайки се да усвои още пасищни пространства и вероятно 
поставя началото на днешното селище. 

Подобен е генезисът при образуването на серия от поселения и в други части на 
старопланинската верига, особено що се отнася до Чупрене, Говежда, Копиловци и 
др., оформили се в планински условия вследствие на сложни, екстремни обществено-
исторически и социални събития. Създаването на относително изолирани ареали на 
антропогенизация в среднопланински условия, които функционират според „свои“ 
правила, прави изключително комплицирано инкорпорирането на нови членове (или 
групи) в общността на преобразователите на ландшафтното многообразие. В някои 
случаи, дори при съществуването на доказана родствена връзка с представители на 
местното население, новонастанените се „карантинират“ или се принуждават да про-
менят частично навиците си съобразно с местните изисквания. Особено драстични 
са примерите с посочените селища, които са се оказали, заедно със своите землища, 
приемници на бежански вълни след потушаването на няколко въстания през XVIII–
XIX в. (Нам, 1990).

В настоящото изследване ще се придържаме към развитата по-горе версия, въпреки 
редица мнения, които твърде свободно интерпретират различни исторически събития 
и личности. 

Според едни от първите топографски изображения на анализираната територия – 
австрийски топографски карти от 1910 г., антропогенизацията е представена от отдел-
ни дворове, създадени на фамилен принцип, с характерна комбинация от две жилищни 
постройки. В този времеви момент (Първи хроногеографски период) в предварително 
зададените граници са разположени 13 постройки, групирани в двойки, отстоящи една 
от друга между 300 и 500 m и съсредоточени в западните и средните предели на ареала. 
Отделни дворове с единични постройки са ситуирани на север-североизток и изток. 
Основното селище – Бов е оформено от 9 къщи разположени около пресечната точка 
на няколко планински пътя (фиг. 2).
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Използването на ландшафтно-екологичния потенциал в този времеви отрязък е с 
подчертан приоритет на пасищното животновъдство, а отглеждането на зърнени кул-
тури е със стеснен ареал. Активно се прилага събирателството – горски плодове, гъби, 
жълъди, упражнява се лов, от горските площи се добива разнообразен дървен мате-
риал. Оформените антропогенни ландшафти показват повишени стойности на антро-
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Фиг. 2. Картосхема на условно-коренни и антропогенни ландшафти  
(северна част на землището на с. Бов към 1910 г.)

1 – Условно-коренни ландшафти; 2 – Ландшафти на мери и пасища; 3 – Ландшафти на ниви и градини;  
4 – Ландшафти на отделни поселения; 5 – Ландшафти на групови поселения

Fig. 2. The mapping of conditional-rooted landscapes and anthropogenic landscapes  
(The northern part of the land of village Bov to 1910)

1 – Conditional-rooted landscapes;2 – Landscapes of meadows and pastures; 3 – Landscape landscapes and 
gardens;4 – Landscapes of individual settlements; 5 – Landscapes of groups of houses
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погенизация единствено в пределите на отделните дворове и епизодично натоварване 
на площите, заети с агрофитоценози. Липсват самостоятелни, парцелно организирани 
зеленчукови градини и трайни насаждения. В периода между двете световни войни 
главното селище в района на изследване нараства на родов принцип с бавни темпо-
ве. Площите с възможности за отглеждане на културна растителност се разширяват, 
разпределят и преразпределят според характера и динамиката на обществено-иконо-
мическите взаимоотношения в селската общност, но при всеки един от случаите – 
в зависимост от лимитиращата функция на местните ландшафтно-екологичните ус-
ловия. Особено активни са посочените процеси след Балканските войни и Първата 
световна война, когато се губи част от работоспособното мъжко население, което се 
отразява на оптималното (традиционното) функциониране на отделните домакинства. 
Построяването на жп линия през Искърския пролом и новите форми на трудова зае-
тост, заедно с разкриването на кариерите за строителен материал, увличат значителна 
част от трудовите ресурси на общността. Въпреки новите предизвикателства по-голя-
мата част от местното население продължава да упражнява традиционен тип природо-
ползване в унаследени ареали на обитание. 

Вторият хроногеографски етап в настоящия анализ се отнася до социалистичес-
кия период, през който отново се активизира процеса на преструктуриране на вече 
съществуващите антропогенните ландшафти. Площното окрупняване в годините на 
колективизацията се осъществява изключително трудно поради природно предполо-
жената невъзможност за класическо протичане на процеса и подчертано силното про-
тивопоставяне на отделните стопани, нежелаещи да предадат контрола върху сред-
ствата и резултатите на труда си. Постепенното регулиране на посочената конфрон-
тация чрез създаване на нови и високоплатени дейности в миннодобивната дейност, 
увеличаването на капацитета на кариерното производство, изграждането на мощности 
на преработвателната промишленост и разширяването на сферата на услугите, предиз-
виква придвижване на население от селското землище към гаровото селище. 

Антропогенните ландшафти в ареала на настоящото изследване, през анализирания 
времеви отрязък – в началото на 90-те години на XX в. (отчетено към 1983 г.), пред-
ставляват набор от бивши и съвременни форми на земеползване, в които елемента 
на унаследеност е ясно подчертан. Видим в хоризонталната ландшафтна структура е 
набор от стагнантни антропогенни ландшафти (използваният термин отразява дъл-
говременно еднотипно прилагане на антропогенно натоварване в граници, близки до 
изходните позиции на процеса), резултат от дълговременен консервативен тип антро-
погенизация. В тях привнесените нови елементи заемат незначителен дял от площта 
им. Основно това са силно ограничени площи, заети със зеленчуци и овощия (фиг. 3).

Третият хроногеографски период отразява съвременната конфигурация на хори-
зонталната ландшафтна структура в изследваната територия (фиг. 4). Сравнителният 
анализ с предишната времева позиция показва значителни изменения в ареалното при-
съствие на отделните видове ландшафти.

Условно-коренните ландшафти (№1) в обхвата на остатъчното възвишение Гарван, 
бележат видимо нарастване в северна посока, като установяват нова връзка с тези по 
южния склон на Свиновски връх. Билните части на Гарван активно се облесяват след 
инициирана в миналото антропогенна намеса. Ландшафтните съседства в западните 
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Фиг. 3. Картосхема на условно-коренни и антропогенни ландшафти  
(северна част на землището на с. Бов към 1983 г.)

1 – Условно-коренни ландшафти; 2 – Ландшафти на мери и пасища; 3 – Ландшафти на ниви и градини;  
4 – Ландшафти на отделни поселения; 5 – Ландшафти на групови поселения

Fig. 2. The mapping of conditional-rooted landscapes and anthropogenic landscapes  
(The northern part of the land of village Bov to 1983)

1 – Conditional-rooted landscapes;2 – Landscapes of meadows and pastures; 3 – Landscape landscapes and 
gardens;4 – Landscapes of individual settlements; 5 – Landscapes of groups of houses

1
2
3
4
5

предели на изследваната територия динамично са променили площите си присъствие в 
полза на вторичните тревни и храстови ценози, използвани от местното население за це-
лите на пасищното животновъдство (предимно козевъдство и по-малко говедовъдство). 

Ландшафтите, приемащи нискорасъл дъб, келяв габър, смрадлика, люляк, нискора-
съл глог и др., заемат стръмните откосни пространства в посока долината на Искър, 
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Фиг. 4. Картосхема на условно-коренни и антропогенни ландшафти (северна част на землището на с. Бов 
към 2016 г.)

1 – Условно-коренни ландшафти; 2 – Ландшафти на мери и пасища; 3 – Ландшафти на ниви и градини; 4 – 
Ландшафти на отделни поселения; 5 – Ландшафти на групови поселения

Fig. 2. The mapping of conditional-rooted landscapes and anthropogenic landscapes (The northern part of the land 
of village Bov to 2016)

1 – Conditional-rooted landscapes;2 – Landscapes of meadows and pastures; 3 – Landscape landscapes and 
gardens; 4 – Landscapes of individual settlements; 5 – Landscapes of groups of houses
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но на места – особено в северния сектор, успешно се настаняват върху бивши ливадни 
пространства и запустели ниви. Тук, и на много други места, същите плътно контакту-
ват с тревни и храстови формации върху тънки рендзини. 

В общ план денудационната повърхност е предпочетена от антропогенния фактор и 
е заета от дребно парцелирани агрофитоценози, отчасти представени от сеитбооброт-



150

ни, картофи и пространства със земи под угар. Разпокъсаността на активно ползва-
щите се агроландшафти, отделните дворове и групови поселения между 3 и 5 къщи 
с дворни пространства до 1–1,5 дка, предопределят високата степен на мозаечност в 
съвременната хоризонтална структура на ландшафтите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнителният анализ на динамиката на антропогенизацията в избраната терито-
рия на изследване и неговите резултати дават възможност да се направят следните 
заключения:

1. Изследваната територия е подлагана на доказано антропогенно въздействие още 
от XIX в.

2. Антропогенното присъствие следи логичната линия – от отделния двор към съз-
даване на групови поселения с изначална тясна родова обвързаност.

3. При усвояването на съществуващия ландшафтно-екологичен потенциал, антро-
погенният фактор показва унаследеност в отношението му към него, като се използват 
вече придобити умения и трудови навици в процеса на преобразуването на ландшаф-
тите. Новите поколения от ранните периоди реагират персистентно (Гумильов, 2007), 
стремейки се да повтарят стереотипите в антрапогенизацията на предшествениците 
си. Отношението на антропогенния фактор към упражняването на натоварване върху 
ландшафтите и оформяне на стексови състояния е подчинено на разбирането за сво-
еобразно циклично пресмятане на времето (начало и край на определени действия по 
управление и ползване на ландшафтно-екологичния потенциал).

4. Активността на антропогенизацията е тясно обвързана с лимитиращата роля на 
ландшафтоформиращите компоненти и подтиква прообразувателя към упражняване 
на определен набор от дейности. Като резултат от тази взаимовръзка и взаимозави-
симост, в новоизградената системна същност се отбелязва специфична еднотипност в 
резултатите от антропогенизацията, водещи до консолидирането на стагнантни антро-
погенни ландшафти.

5. Тази линия на поведение на антропогенния фактор и наблюдаваните резултати 
при преобразуването на условно-коренните ландшафти би могла да се привърже и към 
други подобни ландшафтно-екологични условия в пределите на планинските терито-
рии на България. Основания за подобно твърдение дават резултатите от изследовател-
ската дейност, осъществена от автора на настоящата статия през 90-те години на XX в. 
в пределите на Чипровска и Свети Николска планина.

6. Във всеки един от случаите на навлизане на антропогенния фактор в сравнител-
но трудно достъпни планински местности, причина за подобно решение е колизия с 
обществено-исторически или социален произход, като винаги е търсен своеобразен 
баланс между нивото на индивидуална и групова сигурност и възможностите на ланд-
шафтно-екологичния потенциал да поддържа жизнения цикъл. Предизвикателствата на 
съвременността влизат в остро противоречие с дълговременно сложилите се традиции 
в стила на антропогенизация, развиваща се в анализираните условия. Възможностите 
за безпрепятствено възприемане на мощни информационни потоци с разнообразно 
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съдържание провокира процес на загуба на авторитети. Всяко ново поколение все по-
явно и действено се дистанцира от предишното, загърбвайки традиционните форми на 
антропогенизация, на взаимна обвързаност на общността с ландшафтно-екологичния 
потенциал на землището. Динамичното поведение на поколенията след 1983 г. преми-
нава под знака на критиката и отрицанието на всичко, свързано с предците. Често се 
употребяват определения като „дивачество“, „застой“, „непълноценност“ в опитите 
за изясняване на същността на противоречията. Ответната реакция е реципрочна и 
стремежите на „младите“ се характеризират типично персистентно – „безмисленост“, 
„противоестествено хабене на сили“ и пр. Разривът е факт, а резултатът от него – про-
цес на обезлюдяване.

SUMMARY

The contemporary nature of the interactions and interrelationships in the megasystem 
“man-nature” goes under the sign of the increasingly apparent imbalance of intra-system 
level, that fact has been proven empirically and theoretically from various scientific fields. 
The complex and various process of impact of anthropogenic factor on landscapes has a 
marked non-linear feature, the effect of the interactions in the multiple component environ-
ment is a complex chain of casual material-substantive and energy-informative reactions 
(processes and events), that occur in horizontal and vertical direction. In the course of the 
mentioned activity, the anthropogenic factor puts complex set of its needs as the basis of 
criteria to mid-habitation (in the broadest sense) and environment application, in most cases, 
in accordance with their own (individual and group) preferences and intensions. The influ-
ence of the conscious element in human interaction with the landscape-ecological potential 
has its own dynamics, as a process implemented in temporal-blanket aspect, influencing each 
time point (or time-slice period) from various public and socio-economic processes and phe-
nomena. So, anthropogenization of landscape sphere reacted successfully – individual and 
group (ethnicity, national, regional and areal), emerging social unrest of a different nature, 
which generally come into conflict with human needs and intensions, and evoke the feeling 
of insecurity. The response of the anthropogenic factor, supported by instinctive and overin-
stinctive reactions, led him to seek and occupy parts of the landscape area with appropriate 
to his landscape-ecological conditions, that old oikoumenos can not offer. Implemented an-
thropogenic succession provoke the movement (migration) to the parts of the landscape field, 
which have visible features, limiting the access and movement to them (by the hostile), with 
the assumption of increased security of the individuals and their offspring.

This article presents and analyzes that process, related to a specific part of the landscape 
diversity of Republic of Bulgaria – territory of Golema mountain – denudation surface of 
young Miocene age. North of Bov (Lukovo), where the established conditional basic land-
scapes interact with anthropogenic landscapes with specific chrono-geographical dynamics. 
In the course of the study is the term „stagnant landscapes” displayed as content, connected 
with the material-substantive and energy-informative processes taking place under the sign 
of anthropogenesis. The evidence is supported by cartographic material – An Austrian topo-
graphic map of 1913 and the Russian one with actualizations after 2000. Various publications 
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were used in support of deployed thesis, including and synthesis results of previous works if 
the author works about other parts of the Bulgarian territory. The limiting role of landscape 
and environment conditions, according the human intensions, is very decisive, their impact 
and adaptability of anthropogenic factor to the challenges of the environment. The summa-
rized conclusions demonstrate high degree of repeatability of the anthropogenic reaction as 
an attitude of the transformers to similar landscape-ecological conditions and increase the 
options of the grounded landscape systems suggestions.
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The article is dedicated to the geochemical analysis of soils’ radial structure in the surrounding mountains and 
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Ландшафтно-геохимичните изследвания се фокусират върху миграцията на отдел-
ните химични елементи и техните съединения в различни компоненти на природно-те-
риториалните комплекси. Главният акцент на тези изследвания е върху миграцията на 
веществата в почвения компонент и неговите генетични хоризонти. Изследването на 
радиалната структура на почвите е основен етап в ландшафтно-геохимичното изучава-
не на дадена територия. Чрез прилагането на редица коефициенти могат да се устано-
вят междукомпонентните връзки по отношение на химичната миграция на веществата 
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в отделните подсистеми – почва-растение, скала-почва, атмосфера-почва, почва-вода 
и т. н., и тяхното цялостно състояние. В редица случаи е възможно да се установи и 
техногенно геохимично въздействие върху почвения компонент. 

Актуалността на научното изследване е свързана с интензифициращите се про-
цеси на антропогенизация във водосборния басейн на р. Сазлийка през последните 
десетилетия, от една страна, и необходимостта от установяването на естествената 
ландшафтно-геохимичната структура на природните-териториални комплекси, от 
друга. Целите на изследването са насочени към проучване, установяване и анали-
зиране на радиалната диференциация на набор от тежки метали в периферните за 
водосборния басейн нископланински и хълмисти територии. Обект на изследване са 
почвените профили в нископланинските и хълмистите ландшафти на водосборния 
басейн на р. Сазлийка.

За разкриване на радиалната (вертикалната) диференциация на тежките метали в ти-
пични почвени типове на оградните ниски планини и възвишения на Старозагорското 
поле са проучени 5 радиални профила – в Сакар планина, Манастирски възвишения, 
Светиилийски възвишения и Сърнена гора. Направена е графична интерпретация на 
стойностите на коефициента на радиална диференциация R. Изследването е част от 
цялостното ландшафтно-геохимично проучване на ландшафтите във водосборния ба-
сейн на р. Сазлийка.

МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ  
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Всяко едно сериозно теренно проучване на ландшафтите трябва да включва описа-
ния на почвени профили на различни типове почви в характерни ЕЛГС (елементарни 
ландшафтно-геохимични системи), с цел разкриване на техните морфологични и гео-
химични особености. В геохимично отношение радиалната (вертикалната) структура 
се характеризира с редица ландшафтно-геохимични коефициенти, които отразяват 
взаимодействието между отделните компоненти в ландшафта.

Един от основно използваните коефициенти в почвената геохимия е елувиално-
акумулативният – Кеа, представляващ отношението на съдържанието на даден еле-
мент в почвата (или в изветрителната кора) към неговото съдържание в почвообра-
зуващата скала. Често пъти сложността при анализа и интерпретацията на данните 
за елувиално-акумулативния коефициент Кеа възниква при нееднородна литогенна 
основа на елементарния ландшафт. Ето защо се използва още и коефициентът на 
радиална диференциация – Кр, или известен още като коефициент R (Авессаломова, 
1987). 

При изследване на радиалната диференциация на елементите миграционните потоци 
във вертикалния профил на ландшафта (и почвата в частност) могат да имат посока не 
само отгоре надолу, но и обратно. Това позволява да се установят радиални бариери, от-
разяващи вертикалната геохимична контрастност и диференцираност както на елувиал-
ните, така и на супераквалните, подчинени ланшафти. В редица случаи концентрациите 
на химичните елементи на бариерите е възможно да превишават многократно техните 
съдържания в съседните или във вместващите ги хоризонти (Пенин, 1997).
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Самият коефициент Кр представлява отношението на съдържанието на даден еле-
мент в съответния почвен хоризонт (Cn) към неговото съдържание в почвообразуваща-
та скала или най-ниско разположения почвен хоризонт (C1):

              .

Изучаването на радиалната диференцията на химичните елементи позволява да се 
разкрият основните зони на натрупване на елементите и да се проучат концентрацион-
ните механизми, които водят до възникването на радиалните геохимични бариери. 
Своеобразието на всяка от тези бариери се фиксира от парагенетичната асоциация от 
елементи, която, от своя страна, може да се смята като важен геохимичен показател 
(Авессаломова, 1987).

Анализът и интерпретацията на получените данни наложи изработването на по-
чвено-геохимични радиални профили, в които, от една страна, да се отразят особено-
стите на почвения профил по хоризонти, а, от друга – да се изчислят стойностите на 
коефициент R за тези хоризонти, като за основа (единица) се взети концентрациите на 
тежките метали в най-ниско разположения почвен хоризонт.

Лабораторните анализи на почвените образци са извършени в лабораториите на 
ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Събраните проби са изсушени и пресети през 
сита с размер 2 mm и 63 μm. По-едрата фракция е използвана за получаване на резул-
тати за алкално-киселинните условия на почвената среда (рН), а тази под 63 μm – за 
изследване на химичния състав по отношение на някои микроелементи.

Химичният анализ е проведен чрез метода на атомно-абсорбционната спектрофо-
тометрия със спектрофотометър апарат Perkin-Elmer 3030 след изгаряне при 400 °С и 
пълно последователно разтваряне със смес от киселините HСlO4, HF и НCl. Установено 
е общото съдържание (mg/kg, ppm) на елементите: мед (Cu), цинк (Zn), олово (Pb), 
манган (Mn), никел (Ni), кобалт (Co) и хром (Cr).

РЕЗУЛТАТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Ландшафтното разнообразие на басейна на р. Сазлийка проличава добре в геохи-
мично отношение при интерпретирането на получените данни за съдържания на ми-
кроелементите в почвите на Старозагорското поле (Желев, 2016) и в оградните ниски 
планини и възвишения. В настоящото изследване са подбрани представителни почве-
ни профили от канелена и кафява горска почва от Сакар планина, Манастирските въз-
вишения, Светиилийските възвишения и Сърнена гора. 

В Сакар планина е изследван почвен профил в горска почва с дълбочина над 150 cm, 
върху гранити в дъбова гора в землището на с. Хлябово, община Тополовград, област 
Хасково. Получените резултати за коефициента на радиална диференциация R са отра-
зени във фиг. 1.

С най-високи стойности на коефициента са елементите кобалт и манган, съответно 
(R = 14,9) и (R = 14,6). Тези високи стойности могат да се обяснят с относително нис-
ките съдържания на двата елемента в почвообразуващите скали (в случая варовици). 
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Това е отбелязано в осреднените стойности за съдържание на тежки метали в почво-
образуващите скали в България (Куйкин и др., 2001), където Co в тези скали е около  
5 mg/kg, а манганът – 232 mg/kg. Явно спецификата на почвообразувателните процеси 
в канелените горски почви е довела до това преразпределение на двата елемента и 
натрупването им в повърхностните хоризонти на почвите.

Поведението на мангана в повърхностните отложения, в изветрителните кори и в 
почвената покривка е твърде сложно и зависи от редица фактори, сред които от важно 
значение са рН и Еh на средата. Сложното минералогично и химично поведение на 
мангана води до образуването на голям брой оксиди и хидрооксиди. Именно те, по-
ради специфичните си свойства (малки размери на кристалите и голяма повърхностна 
площ), водят до важното геохимично значение на този микроелемент в почвите. Това е 
и причината за високата степен на асоциация с мангановите конкреции на редица теж-
ки метали, като Co, Ni, Cu, Zn и Mo (McKenzie, 1977, 1980). Поведението на Mn в поч-
вените разтвори също е сложно, като обикновено той образува редица прости и слож-
ни комплексни йони и оксиди със сложен състав. Значението на Mn за състоянието на 
почвите е особено важно, тъй като е не само жизнено необходим за растенията, но и 
контролира поведението на редица други микроелементи и освен това оказва влияние 
върху някои свойства на почвата, в част на равновесието на системата Еh–рН (Barlett, 
1986; Lindsay, 1972). Разтворимостта на Mn се увеличава при вкисляване на почвите. 
В случая при изследвания профил е налице вкисляване от 7,73 в изветрителната кора 

Фиг. 1. Радиална диференциация на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr в Сакар планина

Fig. 1. Radial differentiation of elements Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr in the Sakar Mountain



157

и най-ниско разположения почвен хоризонт над варовиците, до 6,29 в повърхностния 
хоризонт.

Известно е, че манганът се натрупва в растителната покривка и в много случаи 
неговото биологично акумулиране се открива в най-високо разположените почвени 
хоризонти (Shacklette, 1984; Tiffin, 1977; Tinker, 1981).

Част от факторите и механизмите на разпределението на кобалта в различни почве-
ни типове са разгледани по-горе при характеристиките на почвените профили. В про-
учвания профил повишените концентрации в повърхностните хоризонти на почвата 
по всяка вероятност се дължат на връзката на този елемент с оксидите на мангана, от 
една страна, и вероятността за биологическото му натрупване, от друга. Поглъщането 
на кобалта от растенията зависи от съдържанието на неговите мобилни форми (сор-
бирани, органо-минерални) в почвата и от концентрациите му в почвените разтвори 
(Wiersma, Van Goor, 1979).

В Манастирските възвишения е разкрита радиалната диференциация на микроеле-
ментите в почвен профил от канелена горска почва в издънкова гора (фиг. 2) в земли-
щето на с. Генерал Тошево, община Тунджа, област Ямбол. Почвообразуващите скали 
са гранитоиди. Върху тях се разполага добре оформена изветрителна кора от груз, 
върху която се е формирала почвената покривка. Коефициентът на радиална дифе-
ренциация е с най-високи стойности за оловото (R = 10,2). Това може да се обясни с 
неговото относително ниско съдържание в изветрителната покривка (около 1 mg/kg), 
което нараства в повърхностния хоризонт до 10,2 mg/kg. По всяка вероятност това 
преразпределение на елемента се дължи на вътрешните почвообразуващи процеси и 

Фиг. 2. Радиална диференциация на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr в Манастирски възвишения

Fig. 2. Radial differentiation of elements Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr in the Manastirski Highlands
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на връзката му с растителната покривка. Съдържанието му в растителната покривка 
корелира с концентрациите му в почвата. Отбелязани са редица случаи на натрупване 
на оловото в растителността и особено в кореновата система на растенията (Zimdahl, 
1975; Hughes, Lepp, Phipss, 1980).

От останалите елементи с относително по-високи стойности на R са Zn (2,01) и Cr 
(1,92). Другите елементи имат слаба степен на радиална диференциация, което е свър-
зано преди всичко с относително ниските им съдържания в почвообразуващите скали 
(Куйкин и др., 2001).

В Светиилийските възвишения, в землището на с. Еленово, община Нова Загора, 
област Сливен, е установена радиалната диференциация (фиг. 3) на недобре развита 
делувиална почва със скъсен профил до 30 cm, развита върху габродиорити, и нали-
чие на тревна растителност (пасище). Коефициентът на радиална диференциация е с 
ниски стойности за повечето микроелементи. Само цинкът (R = 1,08) и хромът (R = 1,04)  
са над единица, а останалите са с още по-ниски стойности (например Ni = 0,71), което 
разкрива слаба почвена диференциация на тежките метали. Вероятно ниските концен-
трации на тези елементи в почвообразуващата скала и слабото биогеохимично захва-
щане от страна на тревната растителност са причина за слабо изразеното диференци-
ране на микроелементите в тези почви.

В Сърнена гора, в землището на с. Змейово, община Стара Загора, област Стара 
Загора, е проучен радиален почвен профил на кафява горска почва със смесена ши-
роколистна гора върху почвообразуващи мергели (фиг. 4). Проученият профил е с 
дълбочина над 70 cm, като за основа на изчисляване на коефициента на радиална ди-
ференциация R е приет най-нисколежащият хоризонт между 40 и 70 cm. Очертават се 

Фиг. 3. Радиална диференциация на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr в радиален  
в Светиилийските възвишения

Fig. 3. Radial differentiation of elements Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr in the Svetiiliyski Highlands
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две асоциации от микроелементи. Едната е относително натрупваща се в повърхност-
ните хоризонти: Pb, Mn, Zn и Cu, а другата е от тежки метали с по-нисък от единица 
коефициент на диференциация: Cr, Co и Ni. Близки съдържания и концентрации на 
микроелементи в кафяви горски почви са установени за няколко района на страната, 
като в повечето случаи съдържанията са свързани с литогеохимичната основа и специ-
фиката на почвообразуващите процеси, които водят до относително равномерно разпре-
деление на микроелементите в кафявите горски почви (Пенин, 1989; Пенин, Чолакова, 
2002). Възможните причини за натрупване на отделните елементи от първата установена 
асоциация са разгледани по-горе при различните типове почви. И четирите елементи 
от асоциацията имат относително неголеми концентрации в почвообразуващата скала 
– мергели (Куйкин и др., 2001), които в по-горните хоризонти на почвата нараст ват. 
Вероятно и тук особено важна е биогеохимията на микроелементите, свързана с тяхното 
преразпределение от растителната покривка, в случая смесена широколистна гора, която 
въвлича тежките метали в една или друга степен в местния биогеохимичен цикъл. 

В Сърнена гора също така е изследван радиален профил на кафява горска почва в 
опожарена гора върху мергели, недалече от х. „Морулей“, землище на с. Дълбоки, об-
щина Стара Загора, област Стара Загора, при същата почвообразуваща скала (фиг. 5). 
С най-висок коефициент на радиална диференциация е манганът (R = 2,94). Известно 
е, че този микроелемент са захваща във висока степен от растенията и се натрупва 
в биомасата им. В случая допълнително повишената концентрация е възможно да 
се дължи на голямото количество изпепелена дървесна и храстова маса в проучения 
ландшафт, като се има предвид, че мангановите оксиди, обикновено с тези на още 

Фиг. 4. Радиална диференциация на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr  
в Сърнена гора – с. Змейово

Fig. 4. Radial differentiation of elements Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr  
in the Sarnena Gora Mountain – village Zmeyovo
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няколко микроелемента и макроелемента, остават в пепелния остатък (зола). Доказано 
е, че хидрооксидите на мангана сорбират редица други микроелементи, като кобалта, 
оловото, никела, медта, бария и др., и са своеобразни геохимични бариери (Перельман, 
Касимов, 1999). Това означава, че в редица случаи тези елементи могат да мигрират 
и да се натрупват в определени ситуации, заедно с мангана. В изследвания профил с 
известна условност това се отнася за Pb и Со, които имат коефициент на концентрация 
над единица, съответно (R = 1,82) и (R = 1,20). Останалите елементи са със слабо изра-
зена радиална диференциация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За по-дълбокото разкриване на геохимията на радиалното разпределение на теж-
ките метали определено са необходими задълбочени изследвания, свързани с други 
важни участници в почвообразувателните процеси, а именно макроелементите – други 
редки и разсеяни елементи, водният режим и промените на рН през сезоните, както и 
други параметри и процеси, водещи до радиална (вертикална) диференциация на тези 
важни в екологично отношение елементи в почвите на басейна на р. Сазлийка, както и 
в съседните речни водосборни басейни.

Разгледаните радиални профили дават представа за преразпределението на проу-
чените микроелементи в почвените профили на оградните планини и възвишения на 

Фиг. 5. Радиална диференциация на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr  
в Сърнена гора – х. „Морулей“,

Fig. 5. Radial differentiation of elements Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr  
in the Sarnena Gora Mountain – hut “Moruley”
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Старозагорско поле – Сакар планина, Манастирските възвишения, Светиилийските 
възвишения и Сърнена гора. Трябва да се отбележи, че всеки от тях има специфична 
геохимична картина и поведение в зависимост от почвообразувателните процеси и 
почвообразуващата скална основа. На места в една или друга степен се наблюдава 
наличие на почвено-геохимични бариери от различен характер, на които се концен-
трират едни или други асоциации от микроелементи.

Изследването допринася за изясняване на ландшафтно-геохимичната структура 
и процесите на междукомпонентна обмяна на вещества във водосборния басейн на  
р. Сазлийка (част от поречиетона на р. Марица). Настоящото проучване може да пос-
лужи за отправна точка в изследването на подобни ландшафти в Южна България, от 
една страна, и на междукомпонентна миграция на веществата между основна скала, 
почвен субстрат и биотична компента, от друга. 

SUMMARY

The article is dedicated to the geochemical analysis of soils’ radial structure in the sur-
rounding mountains and highlands of the Starozagorsko Pole in South Bulgaria. The area 
fits the catchment of the Sazliyka River and it consists of the Sakar Mountain, Manastirski 
Highlands, Svetiiliyski Highlands and the Sarnena Gora Mountain. The particular research is 
a part of vaster series of studies dedicated to the contemporary state of the landscapes in the 
catchment and the assessment of the human impact (anthropogenization). 

The landscape-geochemical status evaluation have been implemented on the basis of own 
field and laboratory research of the territory. The heavy metals’ content in the selected soil 
profiles of landscapes is identified, and analyzes and comparisons of the different soil lay-
ers have been done. Research outcomes about the landscape geochemical status of soils are 
obtained. The investigated chemical elements are Mn, Cu, Ni, Pb,. Zn, Co, Cr. 

Applying the Coefficient for Radial Differentiation(R) is a basic approach in this study. 
It occurs as a ratio between the content of the chemical element in a soil layer (Cn) and the 
content of the chemical element in the bedrock (C1):

                .

The analysis of the radial differentiation of chemical elements in the soil allows to be 
screen the major zones of element accumulation and explains the natural mechanisms of 
concentration that trigger the formation of radial geochemical barriers. 

The general overview outlined that the elements Co and Mn are with highest levels of 
concentration (R=14.9 and R=14.6) in the top soil layer considering the results in the Sakar 
Mountain. These values show and prove the role of the soil formation process as a factor of 
migration of elements between the components of the landscape and the geochemical diver-
sity that exists in the geosystems.

The research successfully shows the geochemical status of the screen chemical elements 
in the different soil horizons in the studied areas and outlines the migration processes be-
tween the natural components.
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Hristina Prodanovа. OPPORTUNITIES FOR FORESTRY DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPES OF 
STRAZHATA AND MELOVETE IN CENTRAL PREDBALKAN REGION 

The paper presents the results from a master thesis, devoted to Contemporary Landscapes and Opportunities 
for Their Forestry Development of Strazhata and Melovete, parts of the Central Predbalkan region. The research is 
based on analysis of the factors for forestry development and defining the most suitable territories for logging. In 
the course of work, an author’s large-scale map (1:50 000) of contemporary landscapes was carried out and a carto-
scheme showing the most suitable forest territories for logging was generated via GIS. 

Key words: landscapes, GIS analysis, forestry development, anthropogenisation.

УВОД

Гората е едно от най-значимите природни богатства на България – източник на 
свеж въздух и прясна вода, разнообразни лечебни растения, гъби, плодове. Тя се явява 
естествен регулатор на околната среда благодарение на множеството процеси, проти-
чащи в нея, и предоставя отлични условия за развитие на различни видове туризъм. 
Ето защо използването на нейните богатства трябва да се осъществява рационално, 
чрез опазване на видовото ѝ разнообразие, структурата и нормалното ѝ функционира-
не като ландшафтна система.
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Великотърновският и Габровският край имат дълги традиции в дърводобива, губе-
щи се назад в Средновековието. В последните няколко години обаче, нараства антро-
погенното натоварване в горските им територии. В тази връзка, актуалността на темата 
налага едно по-детайлно разбиране на промените, които настъпват в тези територии, 
както и извършването на обективен анализ на факторите (ограничаващи и усилващи) и 
възможностите за горскостопанско усвояване на съвременните ландшафти.

МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ОБЕКТ НА ИЗУЧАВАНЕ

Изучаваният обект попада в територията на Средния Предбалкан – част от 
Старопланинската област. Той обхваща изцяло синклиналното възвишение Стражата 
на юг и рида Меловете на север, оградени от изток и запад с реките Дряновска, Белица 
и Янтра. В различните физикогеографски и ландшафтни районирания на България тази 
територия се определя като част от Балкански ландшафт, Среден Балкан (Батаклиев, 
1934), Северна България, Предбалкан (Герасимов, 1957), Старопланинска област, 
Предбалканска подобласт (Гълъбов, 1966), Балканска зона, Предбалкан (Иванов 
и др., 1968), а според разработената ландшафтна диференциация на България от 
Велчев и кол. (2003) районът попада в Предбалканската област на Старопланинската 
(Балканска) подпровинция. Преходното положение на територията между планина и 
равнина, както и характерния карстов релеф, правят района привлекателен за научни 
изследвания в редица направления.

Предмет на изследването е структурата на съвременните ландшафти в района като 
потенциална за извършване на горскостопанска дейност. Ландшафтното разнообра-
зие, както посочва Асенов (2015), се проявява и изучава като едно от най-малко чети-
рите нива в представата за йерархична структура на биоразнообразието – генетично, 
видово, екосистемно и ландшафтно разнообразие. Според същия автор, биоразнообра-
зието представлява неразделна част от природния капитал на всяко планетарно прос-
транство и, като негов съставен елемент, има съответен финансов еквивалент. В тази 
връзка горските ландшафти в настоящото изследване се разглеждат като пригодни или 
непригодни за доставяне на екосистемната материална услуга – дърводобив.

Наличието на обособени 41 ландшафтни подвида, класифицирани в 2 класа, 3 
типа, 3 подтипа, 7 рода и 15 вида (фиг. 1), отразява преходния характер на изучава-
ната територия в пределите на Средния Предбалкан. Тяхното разнообразие напълно 
доказва териториалните височинни и широчинни различия в скалния състав, релеф-
ните особености, морфоложките процеси, климата, растителността и антропогенния 
фактор.

Цел на изследването е да се разкрият възможностите за горскостопанско усвояване 
на ресурсите на съвременните ландшафти в изследвания район в контекста на стопан-
ския дърводобив.

За постигане на целта на изследването са разрешени следните задачи:
 • анализ на ландшафтообразуващите фактори в изследвания район;
 • класифициране на съвременните ландшафти и съставяне на ландшафтна карта;
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 • анализ на факторите за горскостопанско усвояване (дърводобив);
 • определяне на най-подходящите за дърводобив горски ландшафти.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Използваните методи при изследването са: анализ, синтез, описание, сравнение; те-
ренни и геофизични методи; картографски и дистанционни; илюстративни. Основният 
метод за постигане на целта (слой с пригодни за дърводобив територии) е анализ чрез 
географска информационна система – ArcGIS, версия 10.1.

В процеса на работа е проучена информация за части от Средния Предбалкан от 
справочници, научни статии, монографии, атласи и покомпонентни карти. От тези 
разработки са извлечени и съчетани необходимите данни за характеризиране на тери-
торията. На тяхна основа в последствие е създадена авторска карта на съвременните 
ландшафти в М 1:50 000 (фиг. 1) и тематични картосхеми в границите на изследвания 
район. На базата на синтезираната информация в картата и картосхемите е осъществе-
но класифицирането на съвременните ландшафти в района.

Впоследствие е извършен анализ на факторите, влияещи върху горскостопанското 
усвояване в изследвания район и е синтезирана картосхема, показваща най-подходя-
щите за дърводобив горски ландшафти.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКОТО  
СТОПАНСТВО В РАЙОНА

Развитието на горските стопанства, в частност добивът на дървесина, се влияе от ре-
дица биотични и абиотични фактори, сред които: наличие на горски територии, видов 
състав, характер на релефа, почвите и климата, транспортна и селищна инфраструкту-
ра, наличие на защитени територии, внедряването на научни постижения в практиката, 
състоянието на социалната и на техническата инфраструктура, държавната политика, 
касаеща дърводобива и дървообработването и др. 

Наличието на горски територии с дървесна растителност е от първостепенно 
значение за развитието на горското стопанство и добива на дървесина. Техните особе-
ности, включително видовия състав, възрастта и бонитета, определят суровинната им 
значимост и са тясно свързани както с видовете сечи, които се прилагат в стопанства-
та, така и с изискванията в дървообработващия сектор.

Площта на изследвания район е 260 km2. Малко под 40% (100 km 2) от нея е зае-
та от горските ландшафти, като превес имат тези със смесени широколистни гори, 
отделени в клас Планински ландшафти, за сметка на ландшафтите със смесените 
дъбови гори, попадащи в обхвата на клас Равнинни и предпланинско хълмисти ланд-
шафти (фиг. 2).

Площта на смесените широколистни гори се изчислява на 54 km2 или 20,8% от ця-
лата територия, а площта на смесените дъбови гори е 46 km2 или 17,7%. Оставащите 
160 km2 (61,5%) от територията на района обхващат агроландшафтите с обработваеми 
земи, трайните насаждения с овощни дървета и лозя, и тревните формации, използва-
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Фиг. 1. Карта на ландшафтите в Стражата и Меловете
I – Планински ландшафти: А – Топлоумерени семихумидни; А1 – Смесени широколистни гори;  

А1.1 – Карстови билни върху варовици; 1 – върху рендзини, 2 – върху св. сиви горски почви;  
А1.2 – Карстови ерозионно-денудационни върху варовици; 3 – върху рендзини, 4 – върху св. сиви  

горски почви, 5 – върху делувиално-алувиални почви;
II – Равнинни и предпланинско-хълмисти ландшафти: Б – Хълмисти и предпл. хълмисти, топлоум.-хумид-
ни; Б1 – Смесени дъбови гори; Б1.1 – Карстови билни върху варовици; 6 – върху рендзини; 7 – върху сиви 
горски почви; Б1.2 – Карстови ерозионно-денудационни върху варовици; 8 – върху рендзини, 9 – върху св. 
сиви горски почви; 10 – върху сиви горски почви; Б1.3 – Билни (ден.-ерозионни) върху пясъчници и мер-
гели; 11 – върху сиви горски почви, 12 – върху рендзини; Б1.4 – Ероз.-деднудационни върху пясъчници и 

мергели; 13 – върху рендзини, 14 – върху сиви горски почви;
В – Хидроморфни и субхидроморфни; Б1 – С тополи и върби; В1.1 – Низинни и долинни акумулативни; 

15 – върху алувиално-ливадни почви;
а – смесени широколистни гори, б – агроландшафти, в – тревни формации, г – изкуствени иглолистни 

гори, д – трайни насаждения, е – смесени дъбови гори, ж – крайречни гори

Fig. 1. Landscape map of Strazhata and Melovete
I – Mountain landscapes: A – semihumid; A1 – mixed broadleaf forests; A1.1 – karst ridge over limestones;  
1 – over rendzinas; 2 – over light gray forest soils; A1.2 – erosion-denudation karst hillside over limestones;  

3 – over rendzinas; 4 – over light gray forest soils; 5 – over deluvial meadow soils
II – Plain landscapes: B – humid; B1 – mixed oak forests; B1.1 – karst ridge over limestones; 6 – over rendzinas;  
7 – over gray forest soils; B1.2 – erosion-denudation karst hillside over limestones; 8 – over rendzinas; 9 – over 
light gray forest soils; 10 – over gray forest soils; B1.3 – erosion-denudation ridge over sandstones and marls;  
11 – over gray forest soils; 12 – over rendzinas; B1.4 – erosion-denudation hillside over sandstones and marls;  

13 – over rendzinas; 14 – over gray forest soils
C – hydromorphous and subhydromorphous; C1 – poplar and willow; C1.1 – accumulative lowlands and valleys; 

15 – over alluvial meadow soils;
a – mixed broadleaf forests; b – agricultural; c – meadow; d – artificial coniferous forests;  

e – orchard and vineyards; f – mixed oak forests; g – salix spp., populous spp.

Фиг. 2. Съотношение между горски и негорски ландшафти
1 – Горски смесени широколистни; 2 – Горски смесени дъбови; 3 – Негорски – агро и урбо ландшафти

Fig. 2. Proportion of the forests and the other andscapes
1 – mixed broadleaf forests; 2 – mixed oak forests, 3 – all other landscapes (non forests)

→
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ни като ливади и пасища. Площното и видовото разпределение на горите в района е 
показано на фиг. 3.

Над 85% от горския фонд е представен от широколистни гори, като естествено раз-
пространените, според данните от официалния сайт на Северноцентралното държавно 
предприятие ДП Габрово (https://scdp.bg/podelenia/dgs-bolyarka-1), са представени от 
цер (Quercus cerris L.), зимен дъб (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), благун (Quercus 
frainetto Ten.), обикновен (Carpinus betulus L.) и келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), 
мизийски бук (Fagus moesiaca (K.Maly) Czeczott), шестил (Acer platanoides L.), среб-
ролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) и др., храсти от обикновена леска (Corylus 
avellana L.), черен глог (Crataegus pentagyna Koch), червен глог (Crataegus monogyna 
L.), дрян (Cornus mas L.), кучешки дрян (Cornus sanguinea L.), горска къпина (Rubus 
nemorosus Hayne) и др. Oставащите около 15% от горските територии се заемат от из-
куствено залесени иглолистни гори, представени от бял бор (Pinus sylvestris L.), черен 
бор (Pinus nigra J.F.Arnold), зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 
ssp. menziesi.), ела (Albies alba Mill.) и др. 

Възрастовият състав на горите в района е твърде неравномерно разпределен. 
Големи са площите на младите и преминали турносът си (сечнозрялата възраст) гори, 
а средната им възраст, според Гунчев (2015), се определя на 44 години. По данни от 

Фиг. 3. Площно и видово разпределение на горите в района
1 – Смесени дъбови гори с келяв габър, мъждрян, липа и др.; 2 – Смесени широколистни гори с цер, горун, 

миз. бук и габър; 3 – агроландшафти, трайни насаждения, тревни формации; 4 – населени места

Fig. 3. Distribution of the wood species in the area
deep green – mixed oak forests with Carpinus orientalis Mill., Fraxinus ornus Linnaeus., Tilia tomentosa 
Moench. etc.; light green – mixed broadleaf forests with Quercus cerris Linnaeus., Quercus patrea Liebl.,  

Fagus moesiaca (K.Maly) Czeczott., Carpinus betulus Linnaeus.; beige – agricultural landscapes etc.;  
gray – settlements
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онлайн ГИС платформата на природозащитната организация WWF-България (http://
gis.wwf.bg/forests/), средната възраст на дървесните видове за липа и смесени церово-
горунови гори е около 55–60 години. В западната част на изследвания район, в зем-
лищата на селата Керека, Еленците, Каломен, Плачка, има запазени отделни дървесни 
формации от благун (Quercus frainetto Ten.) и цер (Quercus cerris L.) на възраст между 
100 и 150 години. Данните за неравномерно разпределение на възрастовия състав бяха 
допълнително потвърдени на терен при описанието на ландшафтните точки, както и 
от предоставени от ЧГП „Форест и Ко“ таксационни описания за избрани подотдели 
на горските териториални единици.

Бонитета на горите отразява продуктивността и качествените характеристики, от 
които зависи какво ще бъде приложението на добитата дървесина. Стойностите на 
бонитета са от 1 до 4, като единица се дава за високопродуктивни гори, а четири – за 
най-ниско. В обекта за изучаване този показател е сравнително голям и варира в гра-
ниците между 2 и 4, като в преобладаващата си част горите се оценяват с бонитет 3. 
С най-лошите бонитети (3 и 4) се оценяват предимно издънковите гори от келяв га-
бър (Carpinus orientalis Mill.), цер (Quercus cerris L.), благун (Quercus frainetto Ten.) и 
сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.). Гори с тези бонитети бяха установени в 
землищата на селата Скалско, Ветринци, Шемшево, гр. Велико Търново, гр. Дебелец 
и др. Идентично е положението с бонитета на семенните, изкуствено залесени, игло-
листни и акациеви гори. 

Характерът на релефа, скалният състав и почвената покривка са фактори, оказ-
ващи влияние при определяне на видовете горски територии – защитни, специални и 
стопански, както и върху начините, по които се извършват различните сечи и изнася-
нето на добитата дървесина от сечищата. Релефът е важен фактор за формирането на 
горските комплекси, преразпределението на вещества и енергия в системата на взаи-
модействие между природните компоненти (Момерова, 2013). Типичният за района 
карст, с неговите повърхностни форми на релефа и най-вече високите скални откоси, 
спускащи се към реките, оказва специфично влияние при разпределението и характе-
ристиките на горските територии. По високите каменисти земи с плитки и ерозирани 
почви горските насаждения се характеризират с по-малка височина (около 10 m) и оп-
ростяване на вертикалната структура (5–6 геохоризонта). Такива са келявите габърови 
гори по Стражата и Меловете. Обратното се наблюдава в хълмистите части на района 
върху пясъчници и мергели и сиви горски почви с дълбок профил. В тях се образуват 
високи смесени гори, достигащи височина 20–22 m и с усложнена вертикална структу-
ра, вследствие от по-малкото проективно покритие на високите дървета и появата на 
хоризонти с подраст и подлес (8–12 геохоризонта). 

Една от основните характеристики на релефа, които оказват влияние при извърш-
ването на сечи в горите, прокарването на горски пътища и създаването на товарища, е 
наклонът на склона. Разнообразният релеф в района определя наличието на склонове 
с различна наклоненост – равнинни (от 0° до 4°), слабо наклонени (от 4° до 20°), сред-
но наклонени (от 20° до 30°), стръмни (от 30° до 45°), много стръмни (от 45° до 60°) 
и скални склонове (от 60° до 90°). Преобладаващи са териториите с малки и средни 
наклони до 30° в равнинните и хълмистите части, а по-стръмните и отвесните накло-
ни над 30° се отнасят до подножните части и скалните откоси по рида Меловете, по 
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периферията на възвишението Стражата и в проломите на реките Янтра, Дряновска и 
Андък (фиг. 4). 

В силно наклонените територии с плитки почви е препоръчително да се създа-
ват противоерозионни горски насаждения. По правило, в тези гори не трябва да се 
извършват стопански сечи, а само възобновителни, с цел поддържане на насажде-
нието.

Експозицията на склоновете е една от морфометричните характеристики на релефа, 
определяща се от ориентацията на склона спрямо главните и второстепенните посоки 
на света. Тясно свързана е с наклона на склоновете и е определяща за особеностите 
на терена, като: неговата стабилност и степен на ерозия, динамиката на съвременните 
процеси, оттока на водите, осветеността и др. Разположените в почти паралелна посо-
ка заострени ридове и хълмове в района определят преобладаваща северна или южна 
експозиция, с малки преходни територии между тях. С почти изцяло северна експози-
ция са карстовите ерозионно-денудационни ландшафти в Меловете и северните под-
ножни части на Стражата. В седловината се разполагат хълмовете Патрял дял (339 m), 
Сокола (405 m), Кръста (449 m), Св. Архангел (442 m), Ръта (476 m) и Урушки рът  
(434 m) с равни разпределения между северните и южните експозиции. При склонове-
те с експозиция спрямо второстепенните посоки на света се наблюдава преобладаваща 
експозиция И-ЮИ (еast-southeast) за източната част на района, наклонена към доли-
ната на р. Дряновска и преобладаваща експозиция З-СЗ (west-northwest) за западната 
част на района. Това е така поради издигната централна част на седловината, отразена 
в билния денудационно-ерозионен ландшафтен род (фиг. 5). 

Фиг. 4. Наклони на склоновете, в градуси (°)

Fig. 4. Slopes, in degrees (°)
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Характерно за района е, че в склонове със северна и северозападна експозиция с 
дълбок профил на почвите се развиват високи гори, със сравнително по-добри качест-
ва на дървесината и по-висок бонитет, за разлика от горите, които се разполагат в 
южни и югоизточни склонове. Поради тези причини горските насаждения на леко до 
средно стръмни северни склонове (около 30°) са по-ценени като суровина, за сметка на 
горите върху южни и югоизточни склонове.

Почвената покривка, от своя страна, в комбинация с наклоните, дава отражение 
при определяне предназначението на горските насаждения. От събраната информация 
за района и проведените теренни наблюдения бе установено, че в територии с плитки 
почви и средни към големи наклони със склонност към ерозия, са създадени противо-
ерозионни горски насаждения. Такъв е примерът с гора от келяв габър, описана във 
вертикалната структура на ландшафтен подвид № 8е – смесени дъбови гори върху 
рендзини (rendzic, LPk), отнасящ се към клас Равнинни и предпланинско хълмисти, 
тип Хълмисти и предпланински хълмисти топлоумерено-хумидни, подтип Смесени 
дъбови гори и род Карстови ерозионно-денудационни, намираща се по северния склон 
на Малкия мел, южно от с. Шемшево. 

Селищната и транспортна инфраструктура е фактор, оказващ влияние както вър-
ху площта и антропогенизацията на горите, така и върху чисто организационните дей-
ности на терена във връзка с дърводобива. 

Фиг. 5. Експозиция на склоновете
Няма (–1), Северна (0–22,5), Североизточна (22,5–67,5), Източна (67,5–112,5), Югоизточна (112,5–157,5), 

Южна (157,5–202,5), Югозападна (202,5–247,5), Западна (247,5–292,5), Северозападна (292,5–337,5), 
Северна (337,5–360)

Fig. 5. Aspects
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Разпределението, гъстотата и големината на селищата са неравномерни – в север-
ния край на района са разположени само две села, но те са много големи по площ и 
население в сравнение с останалите – това са селата Пушево и Шемшево, с население 
съответно 138 и 523 души. В централната част, южно от Меловете, е разположено 
единствено с. Буковец (с население 41 души), чието землище се простира в източна 
посока към гр. Дебелец. На юг от с. Буковец и големия завой на р. Дряновска при 
Сокола (405 m), са разположени всички останали селища, характеризиращи се с малък 
брой население, по-малки по площ и с по-къси разстояния между тях. Почти изцяло в 
района попада и гр. Дряново с население 6723 д. Общата площ на обитаваната селищ-
на територия е 21,15 km2 или 8,1% от целия район. Неравномерното разпределение на 
селищата и различната площ на землищата им определят неравномерното разпределе-
ние на горските ландшафти. Повече от половината горски ландшафти в северната част 
на района са съсредоточени в землищата на едва 4 населени места – Буковец, Леденик, 
Пушево и Шемшево, и малка част от градовете Велико Търново и Дебелец. Същото се 
отнася и до горските ландшафти в североизточната част на Стражата – те са поделени 
между Янтра, Скалско, Караиванца, Дряново, Царева ливада, Лесичарка и Мичковци. 

От гледна точка на транспортната инфраструктура може да се каже, че районът на 
практика представлява кръстопът на транспортни артерии от най-висок клас, провеж-
дащи национален и международен трафик (Петров, 2009). Тук се пресичат главните 
пътища, свързващи Западна с Източна България и Централна Европа с Мала Азия. 
Първокласен път I-4 София–Варна пресича Великотърновска област северно от рида 
Меловете, а международен път Е85 Русе–Капитан Андреево преминава източно. През 
гр. Велико Търново преминава Общоевропейският транспортен коридор № 9, който на 
българска територия започва от Русе, следвайки трасето на Е85 и завършва при ГКПП 
Маказа. След Великотърновска област Коридор № 9 пресича Стара планина, с две раз-
клонения, като едното е по направлението Габрово–Шипка–Казанлък–Стара Загора, 
а другото е по направлението Велико Търново–Прохода на Републиката (Хаинбоаз)–
Нова Загора–Стара Загора. Именно Хаинбоаз е най-пряката шосейна връзка между 
границата с Румъния (при Русе) с Турция и Гърция. 

По протежение на цялата източна част на района се простира една от главните жп ли-
нии, свързваща Северна с Южна България, това е линията Русе–Горна Оряховица–Ту-
ло во–Стара Загора–Димитровград–Подкова. Движейки се успоредно на р. Дряновска, 
линията достига с. Царева ливада и прави отклонение към гр. Габрово по долината 
на р. Андък, а главното ѝ направление продължава през Стара планина към Южна 
България.

Районът се характеризира с добре изградена мрежа от полски и горски пътища, 
които се използват както при дърводобивната дейност, така и при обработването на 
земеделските земи и ливади. Тези пътища се поддържат от лицата, използващи със 
стопанска цел компонентите на околната среда по смисъла на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), глава Опазване и ползване на компонентите на околната среда 
и управление на отпадъците.

Наличието на защитени територии (ЗТ) е ограничителен фактор за развитието 
на дърводобива. Според Закона за защитените територии (ЗЗТ) те се поделят в 6 ка-
тегории с различен статут – резерват, национален парк, природна забележителност, 
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поддържан резерват, природен парк и защитена местност. В района на изследване се 
намират две от тези категории – защитени местности (ЗМ) – 2 бр., и природни забе-
лежителности (ПЗ) – 3 бр. Освен ЗТ с национална значимост, в изучавания обект са 
обособени и защитени зони от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 –  
7 бр. Общата площ на всички защитени територии (по ЗЗТ и по НАТУРА 2000) в райо-
на възлиза на 64,4 km2 или на 24,8%.

Природните забележителности (ПЗ) са обекти от неживата природа, като разно-
образни скални форми, пещери и др. В изследвания район са обособени следните ПЗ: 
„Бачо Киро“, „Дрянков хълм“ и „ез. Биляковец“. Тяхното предназначение, режим на 
опазване и използване се определят от ЗЗТ. Според Закона, в тях се забраняват всички 
дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние и да намалят естети-
ческата им стойност. Тези забрани в контекста на настоящото изследване нямат отно-
шение към ПЗ „Бачо Киро“, тъй като в пещерата, по обективни причини, не би могла 
да се развива дърводобивна дейност. 

Защитените местности (ЗМ) са характерни или забележителни ландшафти, место-
обитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове. Целите, 
с които се създават, са запазване компонентите на ландшафта, опазване, поддържане 
или възстановяване на условията в местообитанията и др. Забраняването на дейности в 
тях се определя в зависимост от обявените изисквания за опазване на конкретната ЗМ. 
В района на изследване са създадени двете защитени местности – ЗМ „Боженци“ и ЗМ 
„Дряновски манастир“, имащи връзка с потенциалния дърводобив в тях. ЗМ „Боженци“ 
опазва характерна смесена широколистна гора – в нея е забранено сеченето, чупенето, 
изкореняването на цели дървета или части от тях и е разрешено залесяването на голи 
територии, както и провеждането на изборна сеч във вечнозелените гори с удължен 
период на възобновяване. ЗМ „Дряновски манастир“ опазва характерни гори в района 
на Дряновския манастир. Според онлайн Регистъра на защитените територии и защи-
тените зони в България на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ (http://eea.
government.bg/zpo/bg/area.jsp? NEM_Partition =1&categoryID=6&area ID=209), в нея се 
забранява извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване-
то на санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването на зоната 
се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната 
обстановка, като се забраняват още пашата на добитък през всяко време, откриването 
на кариери, къртенето на камъни и др. действия, нарушаващи природната обстановка.

Защитените зони по НАТУРА 2000 целят осигуряването на дългосрочно оцеляване 
на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа, в съответствие с ос-
новните международни договорености в областта на опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в 
съответствие с две основни за опазването на околната среда директиви на Европейския 
съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите), и Директива 2009/147/ЕС 
за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете дирек-
тиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разно-
образие (ЗБР). Обособените защитени зони (ЗЗ) в района са от тип „защитена зона 
по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива 
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за птиците“ и опазват природните местообитания на десетки видове растения, без-
гръбначни, риби, земноводни и влечуги, бозайници и прилепи. Това са ЗЗ: „р. Янтра“ 
(BG0000610), „р. Дряновска“ (BG0000282), „р. Белица“ (BG0000281), „Търновски ви-
сочини“ (BG0000213), „Дряновски манастир“ (BG0000214), „Скалско“ (BG0000263) и 
„Витата стена“ (BG0000190) (фиг. 6). На фигурата не са отбелязани ПЗ „Бачо Киро“,  
ЗЗ „р. Белица“, ЗЗ „р. Дряновска“ и ЗЗ „Търновски височини“, тъй като частите, попа-
дащи в района, са с незначителна площ или нямат отношение към изследването.

В официалния сайт на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в раз-
дел „Най-често задавани въпроси за НАТУРА 2000“, е посочено, че от европейското и 
националното законодателство не произтичат преки забрани по използване ресурсите 
на зоните и строителството в тях, и евентуални такива могат да бъдат въведени в за-
поведите за обявяване и в плановете за управление на отделните зони, след проведени 
обществени обсъждания (http://www.moew.government.bg/ ? show= top& cid= 165).

В същата страница е отбелязано още, че въвеждането на забрани е оправдано в 
случаи, че осъществяването на дадена дейност със сигурност ще доведе до значително 
увреждане на местообитанията и видовете, които се опазват в дадената защитена зона. 
Въвеждането на забрани за дърводобив в горите, включени в защитените зони, не се 

Фиг. 6. Защитени територии по категории и площ km2

1 – ПЗ „Езеро Беляковец“ 0,4 km2, 2 – ПЗ „Дрянков хълм“ 0,2 km2; 3 – ЗМ „Дряновски манастир“ 6,2 km2, 
4 – ЗМ „Боженци“ 0,1 km2; 5 – ЗЗ „река Янтра“ 6 km2, 6 – ЗЗ „Скалско“ 18,6 km2, 7 – ЗЗ „Дряновски  

манастир“ 14,8 km2, 8 – ЗЗ „Витата стена“ 18,1 km2

Fig. 6. Distribution of protected areas by categories, km2

“Belyakovets lake” 0.4 km2, “Dryankov hill” 0.2 km2 (national monuments);
“Dryanovski monastery” 6.2 km2, “Bozhentsi” 0.1 km2 (protected by national legislation areas);

“Yantra river” 6 km2, “Skalsko” 18.6 km2, “Dryanovski monastery” 14.8 km2, “Vitata stena” 18.1 km2  
(protected by EU legislation areas – NATURA 2000)
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предвижда, тъй като изискванията към тях са свързани със запазване на типовете гор-
ски местообитания и в тази връзка е възможно въвеждането на забрани за определени 
видове сечи, които във времето ще доведат до смяна на дървесните видове, опазвани 
в зоната.

На базата на разгледаните фактори (наличие на горски ландшафти, наклони на 
склоновете, експозиция, почви, селищна мрежа и природозащитни територии) е из-
вършен анализ на пригодността на горските територии за дърводобив. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ

Обектът на изучаване има дълги традиции в дърводобива и дървообработването. 
Още от Османския период започва усиленото усвояване на горите както за нуждите на 
Империята, така и за развитието на редица занаяти в Габровския и Великотърновския 
край. След Освобождението и с индустриализацията на страната ни площта на използ-
ваните горски територии се увеличава. Проведени са редица залесителни дейности с 
цел укрепване и възстановяване на горите. 

На съвременния етап, площта на потенциално усвоимите горски територии е 100 km2, 
или 10 000 ха от общата площ на района, а тяхното антропогенно натоварване около на-
селените места е голямо. Тяхното планиране, управление и използване се осъществява 
чрез Регионална дирекция по горите (РДГ) Велико Търново към Изпълнителната аген-
ция по горите (ИАГ) на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Горите в района 
са поделени между държавните горски стопанства (ДГС) към РДГ ВТ – ДГС „Болярка“, 
ДГС „Габрово“ и ДГС „Севлиево“. 

Разкриването на потенциално най-пригодните за стопанска сеч гори е извършено 
чрез пространствен анализ на територията по заложените фактори за дърводобив в 
предходната глава от разработката. Анализът е направен в специализираната ГИС про-
грама – ArcGIS, версия 10.1, а получените резултати са описани по-долу по етапи на 
извършения анализ.

В първия етап от анализа бяха обединени слоевете за всички земеделски земи, трай-
ни насаждения и тревни формации в един слой и определени като неподходящи за 
дърводобив, тъй като не отговарят на критерия за наличие на гори. Двата горски поли-
гона (ареала) от фиг. 3. бяха обединени в един и определени като пригодни по същия 
критерий.

Във втория етап бе изтеглено растерно изображение с морфохидрографска ин-
формация – Digital Elevation Model (DEM) от сайта на United States Geological Survey 
(USGS) – https://www.usgs.gov/. Изображението бе изрязано в растерен слой по гра-
ниците на района и от него бяха извлечени необходимите данни за наклон, които са 
представени на фиг. 4. След това бяха извлечени необходимите данни за експозиция 
на склоновете, които са представени на фиг. 4. Двата нови слоя бяха прекласифицира-
ни (обединени) в един слой с инструмента Raster Reclas, а в настройките бе зададено 
да се отделят с единица (1) всички пригодни склонове (до 20° наклон и със северни 
експозиции) и с нула (0) всички непригодни (с наклони над 20° и южни експозиции). 
По критерия за експозиция са взети предвид качествата на дървесината, описани в 



176

раздел Фактори за развитие на горското стопанство в района. Полученият растер бе 
конвертиран във вектор, за да бъде възможно да се извършват следващи корекции по 
него (фиг. 7). 

Третият етап от анализа е свързан с изключването на полигоните за хумусно-карбо-
натните почви от територията поради техните лоши характеристики и необходимостта 
от създаване на противоерозионни горски насаждения върху тях. Така в слоя с пригод-
ни почви останаха светлосивите и сивите горски почви. 

След това всички селища и защитени територии, обхващащи горските ландшафти, 
бяха отделени като потенциално непригодни за извършване на дърводобив. На този 
етап всички новосъздадени слоеве, неотговарящи на необходимите критерии, бяха 
обединени с непригодните прекласифицирани склонове, показани на фиг. 7. По този 
начин се получи нов векторен слой, съдържащ информация за земеделски земи, трай-
ни насаждения, тревни формации и гори, разположени върху склонове с наклони над 
20° и южни експозиции, и попадащи в защитени територии, т. е. неотговарящи на въз-
приетите критерии за развитие на дърводобивна дейност (фиг. 8). 

Като краен резултат от анализа се получиха пригодните територии за дърводобив – 
всички горски ландшафти с по-високи бонитети, формирани върху светлосиви и сиви 
горски почви, върху склонове с наклони от 0° до 20°, със северни, североизточни и 
северозападни експозиции, извън населени места и защитени територии (фиг. 9).

Фиг. 7. Пригодност, според наклона и експозицията на склоновете
0 – непригодни територии; 1 – пригодни територии

Fig. 7. Logging suitability of the landscapes according to slopes and aspects
0 – unsuitable territories; 1 – suitable territories
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Фиг. 8. Непригодни за стопанска сеч гори

Fig. 8. Unsuitable landscapes for logging

Фиг. 9. Пригодни територии за дърводобив

Fig. 9. Suitable landscapes for logging
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Получената информация потвърди предположението, че горските ландшафти, по-
падащи в северната част на района по рида Меловете и в южните части на Стражата, 
са най-подходящи за стопанска сеч. Те са високостеблени и се характеризират с по-
големи площи, което ги определя като по-устойчиви на негативни явления и процеси 
и с по-големи възможности за бързо самовъзстановяване след дърводобив.

ИЗВОДИ

От направения анализ за разкриване на потенциално най-пригодните за стопанска 
сеч гори могат да бъдат направени следните изводи:

1. Като неподходящи за дърводобив със стопанска цел се открояват карстовите те-
ритории с плитки хумусно-карбонатни почви, наклони на склоновете над 20° и пре-
димно южни експозиции, попадащи в защитени територии.

2. Най-подходящи за дърводобив са територии с наклони на склоновете под 20°, с 
предимно северни експозиции и разположени извън границите на защитените територии.

Вследствие на анализа на ландшафтообразуващите фактори в изследвания район, 
определянето на факторите за горскостопанско усвояване (дърводобив) и определя-
нето на най-подходящите за дърводобив горски ландшафти, се налага следният обоб-
щаващ извод: стопанската дейност в района и гъстотата на селищната мрежа силно 
влияят върху разпределението и големината на площите на горските ландшафти. 
Ползването на горските ландшафти за стопанска дейност трябва да бъде съобразено 
със способността им за самовъзстановяване.

SUMMARY

The study area is situated at The Central Predbalkan Region which is part of the bigger 
Stara Planina Region. The area encompasses the whole syncline upland called Strazhata at 
southward and Melovete hills at northward. The river valleys of Dryanovska, Belitsa and 
Yantra were selected as respectively east, north and west boundaries of the area. The location 
of the area is intermediate between a mountain and a plain, as well as the distinct karst relief 
type, defines the area as an attractive for wide range of scientific researches. 

The subject of this research is the structure of the existing landscapes in the area as a po-
tential for forestry development. 

The aim of the research is finding opportunities for forest exploitation of resources of the 
existing landscapes in the studied area in the context of economic logging. 

In order to achieve the purpose of the study, the following tasks were completed:
 • analysis of landscape-forming factors in the area;
 • classification of landscapes and draft of a landscape map;
 • analysis of the factors for forestry development; and
 • selecting the most suitable landscapes for forestry development.

The following methods were used in the research: analysis, synthesis, description, compari-
son; terrain and geophysical methods; cartographic and remote; illustrative and photographic. 
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The main method for achieving the results (a layer of suitable for forestry development 
territories) was accomplished by analysing with geographic information system – ArcGIS, 
version 10.1.

Information about areas of the Central Predbalkan Region was collected from reference 
books, scientific papers, monographs, atlases and component maps. The necessary data for 
the characterisations of the territory were extracted and combined into a primary map and 
schematic layout of the existing landscapes (Fig. 1) The creation of these maps helped for the 
further classification of the landscapes in the area.

Subsequently, an analysis of the factors influencing the forestry development in the study 
area was conducted, including the following: the presence of woodland areas with tree veg-
etation, species composition and age of the trees; character of the relief, bedrock and soils; 
the condition of transport and urban infrastructure; protected areas. The information of the 
analysis was combined to represent and select the most suitable areas for forestry develop-
ment within the study area.
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Kalina Milkova. THE CONTEMPORARY SOCIAL PROCESSES THROUGH READING THE SOCIO-
ECONOMIC GEOGRAPHY

The socio-economic geography “dissolves” more and more into the social medium, draws closer to the daily life, 
to the political and cultural practice, gaining in this way freedom for scientific interpretation and analysis of the pro-
cesses: globalization, mobility, identity, accessibility, creation of borders, of spatial images and myths, seen through 
the prism of the localities. Socio-economic and cultural manifestation without geographical context is deprived of 
a complete experience, which results in a kind of rehabilitation of the geographical knowledge. The separation of 
the policies from the geographical realities reflects on the institutional vacuum, the gaps in the social exchange, the 
social trust, the social capital. The collision between the globalization and the local cultures demands a new type of 
geographical studies and governing decision that could be backed with arguments by the regional human geography.

The social geography should not be simply perceived as cataloguing and making inventories of resources and 
localities, but also understood in the spirit of the successful attempts to rationalize the territorial aspects of the so-
cial evolution and interpret the significance of the localities. In this discourse we register the necessity of studying 
the mental regional borders and areas, the typology of the territories in terms of the potential for adaptation to the 
present-day turbulence, the manners and styles of living, the territorial identities and the spatial images, the meta-
phorical, subjective, and mythological approaches in identifying the localities.

Key words: globalization, mobility, accessibility, diversity, creative localities, mental borders.

За съвременността са характерни осезателни и необратими социално-икономиче-
ски и културни трансформации, с изразени геополитически нюанси. Те се развиват в 
условията на пространствено-времева компресия, интерпретирана в различни мест-
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ни сценарии. Постмодерната ситуация се характеризира с плурализъм, разнообразие, 
мобилност, случайност и амбивалентност (Бауман, 2001). Процесите на глобализация 
и регионализация, на диференциация и интеграция оставят различни пространстве-
ни „отпечатъци“ в променящата се среда. Ако социологичната наука ги интерпретира 
съдържателно, теоретично и концептуално, то обществената география „дешифрира“ 
и анализира техните пространствени кодове. Еволюционните състояния на обществе-
ните системи се верифицират и в териториалните структури, поради което са обект 
на географски прочит. Процесите на адаптация, трансформация и инкорпориране на 
териториалните системи очертават техния обществен статус, който създава светов-
ната социокултурна карта. Географската научна рамка дава аргументи за типизиране 
на местата съобразно сценариите за обществени трансформации, на подходи както за 
опознаване и диференциране на териториите, така и за целесъобразното им управле-
ние. В този контекст е нашият интерес към темата, провокиран и от известно несъ-
ответствие между бързо променящата се среда и сравнително бавните изменения в 
методологията и подходите на социално-географския клон в България.

Все по-трудно се извличат обобщения от многопосочните информационни пото-
ци, които трудно се структурират, а проявата на хибридни и мултикултурни форми 
на териториална организация на обществото води до множеството локални специфи-
ки. Всички аспекти на човешката дейност са пронизани от глобалната циркулираща 
информация, от сферата на комуникация, взаимодействия, мрежи, глобални пазари 
и технологии, което създава и новата геоинформационна парадигма в географията. 
Преходът от национално индустриално общество към глобално информационно об-
щество е свързан с неустойчивост, с голяма скорост на преобразувания, които в опре-
делени територии могат да създават кризисна ситуация. Не е за пренебрегване фак-
тът, че някои региони влизат в XXI в. с мисленето си от индустриалната система на  
XX в. – индикатор за изостаналост, непрестижна репутация и възможна симптоматика 
за териториални конфликти. Очевидна е потребността от технологиите и техниките на 
териториалния мониторинг и медиация, които могат да идентифицират нови ориенти-
ри и визия за пространствено развитие. Този фокус обогатява обществената функция 
на съвременното географско познание, поради което го отбелязваме в разработката. 

В хода на глобализацията се унифицират редица икономически и културни явления и 
процеси, но паралелно с това се провокират различими локални стереотипи. Последните, 
верни или грешни, но те са начините, по които мислим за категориите (Канеман, 2012). 
Процесите на социално-икономическо и културно усилване на сходствата и/или разли-
чията са неотменим атрибут на обществените трансформации, с ефекта на асиметрично 
и необратимо социално разслоение. Анализът и осмислянето на обществените тран-
сформации в териториален разрез е заявката за включването на социалната география в 
обществения научен сценарий. За получаване на обществено и научно признание обаче 
са необходими не само знания, но и идеи, въображение и действие. 

Обемът и сложността на изходните данни изпреварват темповете и методите на 
изследване на географската наука. В статията ще представим подбрани от нас акценти 
от представите за променящото се общество на утвърдени социолози, антрополози, 
философи, политолози, които ще пречупим през гледната точка на географията и ще 
поставим в дискурса на обществената география. Променящият се социален свят по-
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ставя нови предизвикателства към географската наука, част от които ще споделим. 
Водещата ни теза е, че социално-икономическата география не следва да се възприема 
само като каталогизиране и инвентаризиране на ресурсите и териториите, а в духа на 
успешните опити за осмисляне на еволюцията на обществото по територията, на прос-
транствените отношения между природата и териториалните общности и значимостта 
на местата. 

Настоящата разработка е мотивирана и от споделените от нас научни тези, поста-
новки и концепции за: мрежовата организация на обществото (М. Кастелс); приемане-
то на случайните събития – „черните лебеди“, като невидими, значими и непредска-
зуеми сили в еволюцията на социално-икономическите процеси и явления (Н. Талеб); 
създаващите „социални епидемии“ хора и територии, които преобръщат начините на 
мислене и пространствено поведение (М. Гладуел); „достъпа“ до информация, транс-
порт, пазар и др. блага – ресурс на XXI век (Дж. Рифкин); неоикономиката с трите 
съдържателни опори – глобализация, информатизация, социо културни ценности; но-
вите граници на менталното и включването на духовния компонент в икономическия 
анализ; дискурса за социалната вграденост със силата на слабите връзки в предаването 
на информация, от една страна, (Полани, Грановетер) и, от друга – отражението им в 
регионите/местата; турбулентността като ново състояние на нормалност с периодични 
и спорадични проявления на просперитет и спад (Дж. Каслионе, Ф. Котлър); „трите 
свята“ – на идеите, природата и човечеството (К. Попър). Всички те имат пряко отра-
жение в съдържателно и структурно отношение върху обществения географски нау-
чен блок. Възприемайки науката като форма на рационална рефлексия, на комбинация 
от метод и точност, на чисто разсъждение и формулиране на идеи, а географията – като 
наука за синергетиката на човешкото общество в пространството и времето (Родоман), 
то съвременните процеси на глобализация и регионализация в тяхната териториална 
диференциация и специфика се вписват в предметната същност на настоящата статия. 
Днес науката все по-често се определя като комуникативен феномен, като тип дискурс, 
подчинен на определени правила. Това е и една от причините за афинитета ни към 
понятието дискурс и неговата употреба в изследването. Социално-икономическата 
география все повече се „разтваря“ в социума, сближава се с ежедневието, с полити-
ческата и с културната практика, което ѝ дава свободата за научна интерпретация и 
анализ на процесите глобализация, мобилност, териториална идентификация, достъп, 
формиране и разпадане на граници и гранични състояния, конструиране на простран-
ствени образи и митове през призмата на местата. 

Социалните промени в съвременния свят протичат с исторически непозната ско-
рост, която не само усложнява реалиите, но поражда нестабилност в обществения жи-
вот, появяват се нови източници на риск, практически не поддаващи се на прогнози 
(напр. екологични катастрофи). Улрих Бек създава концепцията за рисковото обще-
ство, в което екологичните, социалните, политическите и индивидуалните рискове 
все повече се изплъзват от контрола на институциите на индустриалното общество. 
„Световният рисков капитализъм генерира съвършено нови екзистенциални разцепле-
ния и обвързаности, т. е. общества по съдба, излизащи извън национални, етнически, 
религиозни и политически граници.“ „Входен билет“ за новия глобален елит е „готов-
ността за живот в хаос“, способността за успех в условия на неустановеност (Бауман, 
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2003). Неопределеността, създаваща тревога, е цената на новата лична свобода и от-
говорност. Съвремието може да се опише и като „свят, в който проблемите се разре-
шават чрез бягство, изплъзване, отпадане и избягване“ (Дичев, 2009). Доминира мно-
гообразие от ценности, „изчерпване на утопичната енергия“, преход от трансцедентно 
към иманентно мислене и възприемане на света. Постмодернизмът е продължение на 
европейските традиции за свобода и откритост. Все по-голямо внимание се отдава на 
маргиналните състояния, територии, хора, контактни зони, предизвикано и от поли-
центризма в света. Скъсява се не само жизнения цикъл на продуктите, но и този на 
териториите, причина за което са технологии, като: изкуствен интелект, 3D принтира-
не, биониката, нанотехнологиите и навлизането им във всички сфери на живот. Тези 
социални конструкти се проявяват със съответните ефекти в териториалните системи, 
поради което се разместват смисловите полета в обществено-географските проучва-
ния. Определено се задават нови обществени очаквания като цяло от хуманитарните 
науки, включително и от социално-икономическата география.

През последните десетилетия научната „мода“ се определя преди всичко от гло-
бализацията, доказателство за което е внушителният обем публикации по темата. 
Фактът, че светът е овладян от процеса на глобализация, е неоспорим и може да се 
демонстрира във всички сфери на обществен живот. Глобализацията в нейната кон-
фликтно-мрежова парадигма е обвързана не само с икономически дискурси, но и с 
геополитически, етнонационални, културно-цивилизационни, социално хуманитарни, 
природно-екологични. В световния процес на натрупване на научно-интелектуален, 
финансов, военен и др. потенциал, и на силата на глобалните субекти се наблюдава 
подем в международните отношения, които пораждат циклично редуване на относи-
телно устойчиви, стабилни, неустойчиви и преходни състояния на световната иконо-
мика и политика. В мрежата на световните процеси попадат регионалните конфликти, 
държавите-центрове на геополитически и икономически сили, интернет като световна 
глобално-информационна мрежа, урбанистичната система от над 300 световни ме-
гаполиси, всеки с население над 1 млн. д., глобалната комуникационна мрежа и др. 
субекти. Тази мрежова интерпретация на световния ред и хаос е естествен образ-ре-
флексия на континенталните и трансконтиненталните материални, информационни, 
финансови и др. потоци. Именно тези особености на глобализацията са една от при-
чините за големия научен интерес. Многобройни са изследванията в България на гло-
бализацията и ефектите от нея (В. Проданов, В. Маринов, З. Младенова, Е. Панушев, 
Н. Димов, Т. Христов, А. Кръстева, Й. Дичев и много други учени), като мнозинството 
от тях възприемат глобализацията като необратим процес, подчинен на логиката на 
технологиите, материалния прогрес, културните ценности и практики. В голяма част 
от публикациите акцентът е върху икономическите и геополитическите елементи на 
глобализацията и ефектите от тях, а в хуманитарния кръг науки – върху философските, 
социално-психологическите и антропогенните. Географията, със своята доминираща 
пространствено-времева парадигма, успешно се вписва в изследванията на съвремен-
ните процеси на глобализация, интерпретирайки ги през призмата на пространствени-
те отношения с регионализацията. Ако континуалната природа на пространството сти-
мулира глобализацията, то дискретната стимулира регионализацията, и така се създава 
териториалната/географската картина на света.
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Някои учени описват глобализацията по-скоро като процес на хомогенизация, с ес-
тествени последици като унификация в световното пространство. Тази теза по-скоро 
разчитаме в нейния контекст за значимостта на глобалните процеси за промяна на 
местата, но без последните да се възприемаме като унифицирани териториални еди-
ници с обезличено локално разнообразие и идентичност. Глобализацията, поставена в 
дискурса на културните процеси, детерминирана от държави, пазари, движения, все-
кидневен живот, може да бъде с различна проява: слаба/незначителна – „локалното 
асимилира глобалното в своята собствена област на практически значения“; силна/зна-
чима – „хомогенизация на локалните контексти“ (Фридман, 2004). Едни от следствия-
та от глобализацията са: трансформирането на постмодерното общество в информа-
ционно-мрежово; нарастване на влиянието на трансграничните компании за сметка 
на националните държави; създаване на културни хибриди и мултикултурна среда; 
движение от „пространство на местата“ към „пространство на потоците“ (Кастелс, 
2004). Тези ефекти имат различно пространствено изражение, което едновременно 
обединява и разграничава близки и отдалечени локации, а социалната география има 
методологически и методически капацитет да ги фиксира, разчете и използва. Не е 
изненада появата на понятието глокализация, което изтласква на повърхността локал-
ните процеси на глобално ниво, вместо процесите на сливане и унификация. Първата 
глокална организация (Glocal Forum, 2001 г.) има за цел ускорено световно развитие 
чрез стимулиране на местното и повишено внимание към локалните проблеми. Този 
акцент върху регионалните/местните сценарии на глобализацията има добри позиции 
в изследователското поле на социалната география. Научен интерес за нас представля-
ват възможностите за адаптация на различните територии към глобализацията, загу-
бата и/или запазването на самобитността и „духа“ на мястото, извеждането на водещи 
локални пространствени стереотипи, типизация и класификация на местата съобраз-
но техния адаптивен потенциал, гъвкавост/застиналост и отвореност/затвореност към 
промените. 

Своите виждания за географските измерения на икономическата глобализация, в 
частност миграцията на чужди капитали в България, сме изложили и аргументирали в 
дисертационния си труд (Милкова, 2015). Разкриването на пространствените ефекти 
от глобализацията и регионализацията от гледна точка на териториалната организация 
и самоорганизация, са опорни точки в географските ни изследвания и едни от наши-
те изследователски приоритети. В България, както в световното икономическо прос-
транство, се регистрира своеобразна „територизация на глобализацията“ и паралелно 
вървяща с нея „глобализация на територията“. Доказа се, че информационната и прос-
транствената икономическа мобилност, известната стандартизация в начина на живот 
и в културните модели на териториалните общности създават ефекта за включване на 
отделни места в успешния сегмент на глобалния свят. Обосновахме агломерацион-
но-урбанизационен ефект от глобализацията чрез концентрацията на разнообразни 
чуждестранни икономически субекти в определени места, и локализационен ефект – в 
територии, привлекли главно фирми със сходен предмет на дейност (Милкова, 2015). 
Агломерационният ефект в икономическата компонента на териториалните системи 
все по-малко се интерпретира като икономия на транспортни разходи, и все повече 
– като възможност за включване към мрежата от комуникации и възможности. Той е 
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обвързан с нови индустриални пространства, в които решаваща роля играят високите 
технологии, с проявено въздействие на пространствени реструктурирания и реоргани-
зация, на „урбанизация на капитала“. Инвестиционните сценарии в България показаха, 
че креативността е един от основните фактори за локация в големите агломерации, с 
наличие на комфортни услуги, социална инфраструктура и културно разнообразие на 
територията. Това се потвърди от проведените интервюта с представители на чуж-
дестранния бизнес. В линейно-площните агломерационни образувания се обособяват 
привилегировани места, с концентрация на икономически, властови и културни ре-
сурси, икономическо превъзходство в комуникационната мрежа. Такива образувания 
маркирахме преди всичко в столичния район, Пловдив и някои други по-големи цен-
трове. Локализационните ефекти от глобализацията се проявяват главно в места с ясно 
изразена индустриална идентичност и по-висок индекс на локализация на промишле-
ността. Ако при тях във времето се проявят интензивни процеси на клъстъризация, 
то те могат да формират и по-сложни пространствени структури с агломерационни 
признаци, и по този начин да преструктурират териториите. Индустриалните и кул-
турните идентичности влизат в комуникация с чуждестранните инвеститори, което, от 
своя страна, променя местните културни ландшафти. Следователно, трябва да се иден-
тифицират новите териториални ядра, които създават импулси на развитие и дифузия 
на нововъведения, менталните граници и пространствени представи и да се интерпре-
тират в ново икономическо райониране на България.

Наблюденията и анализите очертаха някои основни изводи по отношение на тери-
ториалните ефекти от глобализацията: икономическото разнообразие е ключов фактор 
за успешното включване на регионалните системи в глобализацията, „важен симво-
лен капитал“, самоусилващ се феномен, който може да провокира нови сценарии за 
местно развитие; редица територии в България показват неподготвеност за приемане 
на предизвикателствата на глобализацията; с навлизането на външен капитал и транс-
национални компании (ТНК) България се вписва в глобалната икономическа картина, 
но това до голяма степен засилва неравенствата в националната територия; територии-
те, привлекли повече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), доказват по-големите 
си шансове за икономически просперитет от изолираните от миграцията на капитали; 
образуването на локални ТНК ги превръща в своеобразни пространствени точки на 
ръста, поради което те са обект на географията на инвестициите и иновациите. 

Географите в процеса на глобализация и регионализация се интересуват силно от 
позиционирането на региона с неговата конкурентоспособност, от териториалната 
транснационализация, съвместяваща глобалната централизация с локалните икономи-
чески интереси, от образуването на „икономическия архипелаг“ на големите градове, 
носители на градски центристки модел на развитие, който се доказа и в процеса на 
външното инвестиране в България. В този дискурс миграцията на външните капитали 
е възможно да доведе до криза и задълбочаване на контрастите между центъра и пе-
риферията. Глобализацията като сложен и противоречив процес може да се възприе-
ме като териториален фактор за: растеж/стагнация/срив, устойчивост/неустойчивост, 
мобилност/уседналост, новости/консерватизъм, различие/подобие, турбулентност/
застиналост, които чертаят нови пространствени конфигурации в регионалната архи-
тектура. Географията има ресурс да анализира териториална диференциация на гло-
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бализационните процеси, да открие нейните силни и слаби страни в пространствено 
измерение, да регистрира толерантни и нетолерантни отношения между местното и 
чуждото, с евентуални прояви на териториална сплотеност и солидарност или прос-
транствени конфликти. 

Местата привличат производства, идеи и хора по различен начин и тези различия 
определят географските диспропорции в определени социални процеси и преди всичко 
в доходите. Вълнообразният характер на развитието оформя в едни региони икономи-
чески ландшафти на растеж, а в други – на бедност. Чрез различни локални и регионални 
сценарии се потвърдиха няколко глобализационно-локални инвестиционни сценарии: 
глобализацията е важен фактор за регионален просперитет и за динамично променяща 
се среда; индиферентно физическо (анкклавно) присъствие на чужди компании, което не 
въздейства и не променя местната среда; появата на „външен играч“ на „местен терен“ 
предизвиква чувство на неприязън у местната общност и локалния бизнес, създаващ на-
прежение; наличие на лидер – външен инвеститор, който инициира хоризонтални мре-
жови връзки и е пространствен организатор на местната среда. Маркираните отноше-
ния на териториална привързаност, антипатия, индиферентност и лидерство очертават 
сложната пространствена картина на обществените процеси в глобалния контекст, както 
и поставят нови акценти в комуникацията между местните структури и външните игра-
чи. Подобен тип изследвания повече акцентират върху икономическите аспекти, прене-
брегвайки културните. Ние виждаме надграждането по темата в посока изследване на 
влиянието на глобализацията върху промяна на културните практики на териториалните 
общности, на пространствените манталитети, на културните ландшафти. Осъзнаваме 
необходимостта от нови научни идеи и подходи за диагностициране на регионалните 
фактори и местната среда в културния контекст, който неоправдано е сравнително слабо 
интерпретиран в изследователското поле на географията у нас.

Не може географията да остане индиферентна към новите обществени реалности, 
имайки предвид, че доминиращият глобализъм преди всичко е пространствена рефе-
ренция, локализирана по множество различни начини (Олброу, 2001). В тези идейни 
рамки мястото е точката на съществуване на множество светове, в чиито обхват всеки 
от пребиваващите е част от уникално множество конструирани социални отношения и 
взаимодействия, някои от които могат да се характеризират с израза „разединена бли-
зост“. Глобализационният процес интензифицира световните социални отношения, 
свързва далечните локалности. Движението на индивидите и групите по глобалните 
трасета се определя като „формиране на цялостна международна социална мрежа“, 
в рамките на която се оформят поведенчески модели от типа „локален космополит“ 
(глобална подвижност, но локална обвързаност); „обитател на анклава на западния 
елит“ (локално дефинирана глобална подвижност само в рамките на САЩ и Европа) 
и „диаспоровия фамилист“ (локална, включително родово-семейна, разпознаваемост в 
рамките на глобалните връзки) (Олброу, 2001). Подобни социално-културни типиза-
ции се разгръщат в пространствените отношения и придават различни нюанси в обли-
ка и действията на териториалните общности. В този ракурс селищните и регионални-
те изследвания имат неизползван изследователски ресурс, а неговото оползотворяване 
е възможно, ако те се отърсят от доминиращия икономически/отраслов подход и се 
възприемат положителните практики от социокултурните и дискурсивните анализи. 
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Германският социолог Улрих Бек (2007) определя глобалността като съществуване 
на хората в рамките на световното общество, а информационната глобалност – като 
доминираща над информационния суверинитет на националната държава. Той приема 
факта, че глобализацията не се налага автоматично и едностранчиво, а по-скоро се 
стига до ново акцентиране на локалното. Зигмунд Бауман (1999) разделя обитателите 
на глобалния свят на глобално подвижни, за които пространството е загубило своето 
свойство да ограничава, и локално обвързани – изключени от глобалното движение и 
заключени в своята локална местност. Той обръща специално внимание на формира-
нето на виртуалните общности в глобализиращия се свят, които, за разлика от тради-
ционните общности, се отличават с крехкост и кратковременност на съществуване, със 
слаба социална памет. Джон Ури отбелязва, че в една пространствена точка съществу-
ват множество политически и културни общности, едни от които са включени само в 
националните процеси, а други – в международния обмен. В този дискурс географски-
ят прочит е, че локалното не губи своята динамика, а в някои отношения става по-зна-
чимо, но само в контекста на глобалните процеси. Глобализацията като социокултур-
на пространствена и темпорална промяна и социално-икономически феномен, създава 
силно поле на влияние върху териториите. Вписването и/или изключването на местата 
от глобализацията следва да е предмет на регионалните социално-икономически раз-
работки, които често са натоварени със средно статистически данни или са твърде опи-
сателни, без вникване в дълбочината на темите: качество на живот, силата на слабите 
социални връзки в регионалното развитие, на регионална култура и самосъзнание. 

С интензифицирането на комуникациите в мрежата все повече се говори за вирту-
ална реалност, която „произвежда“ в голяма степен фрагментарност, липса на дълбо-
чина на възприятията и историчност в обществото. Различните форми на дистанцион-
ни контакти и мрежи на общуване формират виртуална мобилност и изключително 
разнообразие от социални конфигурации. Във връзка с доминирането на виртуалната 
реалност, през 2001 г. списание The Economist обявява „смъртта на разстоянието“. 
На преден план излиза достъпът до мрежата, до общността и групата, до услугите, 
до информацията. Това няма как да не рефлектира върху социално-географските из-
следвания. Основателят на мобилната социология Джон Ури формулира преврата в 
мобилността и формирането на нов тип мислене, необременен от времето и простран-
ството. Социологията на мобилността замества социологията на социалното като об-
щество и наред с физическото движение в пространството описва и другите форми 
на мобилност – чрез образи на места и народи, виртуална мобилност, комуникативно 
взаимодействие между хората (телефон, текст, послание). През последните години мо-
билността придобива характер на мигновеност, а взета в „човешкия и социалния кон-
текст“, се интерпретира като „пътешествие“ на култури. Светът е устроен така, че жи-
веем в сложна геометрия – на едно място е тялото ни, на друго – културната ни иден-
тичност, на трето – нашите икономически интереси. Въпросът не е в това, че хората 
се движат физически, а че е зададен хоризонт на очакванията – ние очакваме да бъдем 
мобилни, т.е. мобилността е очакване (Дичев, 2009). В контекста на усложняване на 
мобилността, Ури предлага нов подход за изучаване на социалната диференциация и 
неравенство – концепцията за достъпа. По-рано социалното неравенство се тълкуваше 
най-вече чрез владеенето на материални, духовни или политически блага, а днес – чрез 
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достъпа до работа, образование, лечение, социална мрежа. Тези мисловни конструкти 
поставят нови акценти в регионалните проучвания на териториалните общности и ко-
муникационните потоци между тях и жизнената среда, задават нови въпроси в изсле-
дователските търсения. Логично е териториалните изследвания да поставят във фоку-
са си достъпа, а не само разстоянията като фактор за пространствена организация на 
обществото. В същото време географските анализи не трябва да омаловажават ролята 
на виртуалните пространства и субективните измерения на виртуалната реалност за 
създаване на нови, напълно реални пространствени активности, включвания и случва-
ния. В този контекст поставяме виртуалната реалност в субектно-обектни отношения 
с географската наука, поради което я описваме в статията. Смятаме, че виртуалните 
общества могат да променят микросредата, пренасяйки се неусетно в бита, създавайки 
нови териториални ценности, интереси и потребности. Те могат ефективно да се впи-
шат в решаване на екологични, културни, пространствени и др. казуси, поради тяхното 
доброволно начало в комуникацията и сдруженията, споделени ценностни модели и 
активен граждански заряд. Най-новата история у нас дава такива примери (протести, 
доброволен труд, дарителски кампании и др.), първоначално организирани във вир-
туалното пространство, а после реализирани в реални действия в определени места. 

В епохата на достъпа пространството като че ли е изтласкано от времето, а мястото 
не осигурява традиционния контекст на човешкото битие. Независимо от събирането 
на хората в реално време от различни пространствени точки, то разстоянието и те-
риторията/пространството не са унищожени като философско-географски категории. 
Просто те са с нови характеристики и проявления. Фактът, че в киберпространството 
липсва териториална рамка и милиони хора водят бизнес дела и активен социален 
живот, не означава, че хората губят напълно своята пространствена идентичност. Не 
мислим, че е възможно интернет адресите да заменят напълно географските адреси 
и да принизят пространствената биография на хората. Човешката природа е свърза-
на с територията толкова колкото и с времето, поради което мястото разчитаме като 
своеобразно състояние на битието, като естествен обект на социалната география. В 
„репрезентацията на пространството“ се включват типа знания, знаци и кодове, които 
нарастват на основата на пространствените практики и реферирания в регионалната 
география. 

Наред с Ури, темата за достъпа е една от главните за Джеръми Рифкин (2002). Той 
проучва повече от петстотин източници в областта на икономиката, социологията, 
правото, публицистиката, като компетентно дефинира съвременността като „епоха на 
достъпа“, или „новата култура на хиперкапитализма, в която целият живот е платено 
преживяване“. Приемайки неговата теза, осъзнаваме необходимостта от нови идеи и 
подходи за изучаване на пространствената и нетериториалната мобилност в нейни-
те географски измерения. Ще изложим някои от научните позиции на Рифкин, които 
имат териториален оттенък и контекст, включвайки ги в тематичното и съдържателно-
то поле в социалната география. 

Понятията, идеите, образите, човешкото въображение и творческите инициативи, а 
не нещата и собствеността, са истинските стойностни обекти в новата икономическа 
среда и реалност (Рифкин, 2002). Пазарът отстъпва място на мрежите, промишленото 
производство – на културното „производство“ („икономика на преживяванията“), ус-



190

лугите – на преживяването. Тези социално-икономически трансформации с културни 
нюанси се отразяват върху регионалната заетост, градската икономика и урбанизира-
ните ландшафти, функционалното зониране на териториални системи. Част от общест-
вените процеси се прехвърлят от географските рамки в света на киберпространството 
и този факт не може да се игнорира от нашите научни търсения. Днес достъпът се 
възприема като „нови светове от шансове, избори и възможности“, с присъщите им 
различия и включвания. В този дискурс географският фактор в общественото разви-
тие задава нови акценти в теорията и практиката: идентифициране на новообразувани 
пространствени конфигурации; класифициране на пространствените проявления на 
териториалната справедливост; очертаване на мрежовата структура на стопанските 
субекти в глобалните и регионалните системи с оглед маркиране на нови социално-
икономически райони и граници; разкриване влиянието на пазара на труда в него-
вата неустойчивост върху пространственото поведение на системите; изследване на 
„транс териториалната организация“ на обществото (Дружинин) и нейното отражение 
върху местното развитие; разпознаване и типизиране на различни стилове на живот, 
провокирани от виртуалната реалност в тяхната пространствена интерпретация. 

В новия век организирането на потреблението става толкова значимо, колкото е 
производството в миналия век. Формират се нови общности: информационно свърза-
ни; личностно обвързани, когато клиентът се идентифицира с продукта или услугата и 
ги превръща като част от представата за самия себе си; дистанционно обвързвани чрез 
интерактивно общуване между фирма и клиент. Тези нови конфигурации се отразяват 
на местните потребителски условия и микроикономическите фактори за развитие на 
социално-икономическите системи. Отличителни черти на глобалната икономика, но 
с различен локален ефект, са силно проявена дематериализация на стоките, намаляла 
роля на физическия капитал за сметка на нараснала на нематериалните активи, преход 
от стоки към услуги и преживявания. Притежаването на собственост става все по-ма-
ловажно от преживяването и споделянето на определен стил на живот (Рифкин, 2002). 
Изразеното движение на търговските операции от клиента към продукта, задава нови 
теми в география на потреблението. Недостатъчно се разисква в географските анализи 
на търговията в България влиянието на виртуалния маркетинг и виртуалните фирми 
върху местното развитие. Безспорни са възможностите на виртуалните търговски опе-
рации и мобилните (особено здравни, културни и образователни) услуги да компенси-
рат липсата на обслужващи структури в места, отдалечени от стопански и културни 
центрове и застрашени от депопулация и обезлюдяване. Социалната география може 
да районира територията според достъпа до определени услуги, използването на мо-
билни услуги и създаването на мрежа от мобилни услуги, което ясно ще очертае тери-
ториалната диференциация на социума. По този начин могат необлагодетелстваните, 
уязвимите и зависимите от центъра места да станат обект на целенасочени действия и 
на специално отношение от държавните, регионалните и местните власти, на обеди-
няване усилията на съседни общини за решаване на общи проблеми. Статистическият 
масив от обективни социални показатели е организиран на различни административни 
йерархически нива, но дава до голяма степен фрагментарна представа за социалната 
ситуация. Ако е ранжиран въз основа на научнообосновани райони, би могъл по-ефек-
тивно да съдейства за добри управленски практики. 
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В новите търговски центрове развлеченията и преживяванията се превръщат в ос-
новна дейност, а купуването остава често придружаваща дейност. Културното „про-
изводство“ става основен икономически играч, следван от информационната сфера 
и услугите, промишлеността и селското стопанство. Новите търговски мрежи трябва 
да са балансирани от нови културни мрежи (Рифкин, 2002). Тези стопанско-културни 
маркери се разполагат в мрежови взаимоотношения в пресечната точка на географско-
то пространство и киберпространството. Съвременните хора са преди всичко потреби-
тели на символи, а не на прости продукти, а образът става по-ценен от самия продукт. 
В информационната ера господстват знаците, изобилстват образите, които Ж. Бодрияр 
нарича „хиперреалност“. При изследване на пространствените модели на потребле-
ние обществената география може да събере и анализира информация за представата 
какви преживявания биха желали да получат жителите в определено населено място. 
Според начина си на живот и потребителско поведение могат да се типизират хората 
от определен топос на различни категории, с което да се мотивират микроикономи-
чески решения. 

Неведнъж сме издигали тезата, че в българската география неаргументирано се 
подценяват изследванията в областта на начина на живот, представите и възприятията, 
териториалните разновидности на културата, а научната и житейска реалност изисква 
развитие в тази посока. Културата е феномена, който създава човешките ценности, по-
ражда социално доверие и емпатия. Новата културна география разглежда простран-
ството като социален продукт, утвърждава го в дискурсивната и символическата актив-
ност на местата, която е не по-малка от тяхната икономическата активност. Западните 
географски научни школи интерпретират трансформациите в обществото главно чрез 
доминиращия културен разрез в регионалните изследвания. Културните политики ще 
бъдат вдъхновители за създаване на местата като центрове на духовен живот на общ-
ностите и на желание за придобиване на добавена стойност (Харвей,1996). Още от 
80-те г. на миналия век културата върви редом с икономиката, преминавайки от па-
сивни позиции към позициите на кооперацията и сътрудничеството, което я определя 
като ресурс за развитие на регионите (Лендри, 2005). В този дискурс възприемането 
на региона като културен ландшафт е смислова категория, която би могла да орга-
низира новия дневен ред в социално-географските проучвания. Понятието културен 
ландшафт не е ново за българската география, а за неговото популяризиране заслуги 
имат особено Ив. Батаклиев и Игнат Пенков (1943). За дълъг период от развитието 
на родната география културният ландшафт липсва от понятийно-терминологичния 
апарат по политико-идеологически причини, а днес не е реабилитиран достатъчно. 
Анализите на трансформациите на териториалните системи са по-пълноценни и ком-
плексни при работа с културни ландшафти. В този ред на мисли недоумение буди лип-
сата на дисциплина „Културната география“ в учебния план на Геолого-географски 
факултет в Софийски университет, както и отричането на правото ѝ на самостоятелно 
съществуване от някои географи от научната общност. 

В тематичния кръг на съвременността и социалните науки силно присъства прос-
транствената и нетериториалната мобилност. Кръстева (2014) възприема миграцията 
като „глобализация отдолу“, изминаваща своя път от детериториализация до ретери-
ториализация. Различните форми на мобилност са една от причините за отдалечаване 
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от мястото и местната идентичност, за неглижиране на локалното. Бауман утвърждава 
подвижността като висша ценност, израз на глобалната свобода на движение и соци-
ално издигане. На другия полюс е неподвижността – символ на неуспеха и изостана-
лостта. Унгарският учен Ш. Михал посочва, че близо 2 млрд. д. никога през живота си 
не са напускали родното си място и водят уседнал начин на живот. Това се жители от 
големи територии, най-вече в Африка, Азия и Южна Америка. Тази картина до голяма 
степен се променя с бежанските вълни, които не са в контекста на свободата на мобил-
ност, поради което няма да ги интерпретираме. В същото време в развития свят се ре-
гистрират нарастващ брой участници в ежедневни трудови и туристически пътувания, 
в свободно вземане на миграционни решения. Видими са териториалните контрасти 
на мобилността, които недвусмислено подсказват за асиметрии в социалните процеси 
и нарастващите неравенства. В научното пространство се прокрадват идеите за края 
на географията, на мястото, на пространството. Географският прочит на мобилността 
естествено не се солидаризира с идеите и прогнозите за края на пространството. Още 
повече, че времето не може да се избира, докато пространството е възможност и право 
на териториален избор, в което да търсим и намерим себе си и да постигнем справед-
ливост. Това поставя географията в привилегирована позиция, от която тя следва да 
се възползва.

Видно е, че пространствената организация на обществото повече се основава на мо-
билността, отколкото на йерархията, а това не винаги се отчита в географските анали-
зи. Мобилните фактори засилват влиянието си върху регионалното развитие и геогра-
фията следва да ги идентифицира в териториите от различен ранг. Пространствените 
изследвания могат с подходящи индикатори ясно да разграничат активните, отворе-
ните и динамично променящите се територии от „застиналите“ места, обхванати от 
културна местна затвореност, изолирани от информационни и др. потоци. Въпросът 
е какви са подходящите регионални сценарии за приобщаването на различните тери-
ториални системи в световното икономическо и културно пространство; какво губят 
и какво печелят от силно изразените локалности в тях, от слабо или силно проявената 
мобилност. Всяка територия има своята ценност, но тя трябва да се открие и развие. 
Всяко място може да се окаже „черния лебед“, около който да се случат бъдещи зна-
чими позитивни събития. Териториалното пренебрежение и нихилизмът към недо-
казалите се места нанасят вреда върху техния имидж и привлекателност. Социално-
географските научни клонове у нас изпитват дефицит от креативност по линията слу-
чайно–субективно, което е неоправдано. Тези наши констатации се доказват с малкия 
брой географски публикации, които излизат извън рамките на старите възприети ал-
горитми за регионален анализ, с акцент върху икономическата подсистема и обектив-
ните средностатистически показатели. Според нас в научния фокус на регионалните 
географски проучвания следва да се реабилитират социално-културните подсистеми, 
пространствените интереси и ценности, защото икономиката не е самоцел, а средство 
за постигане на териториална справедливост. Екстремните статистически показатели 
имат научна ценност, която се губи в прекомерната привързаност към средностатис-
тическите показатели по региони. „Статистическата базова пропорция“ осигурява 
фак ти за териториалните системи, но те „не са релевантни за индивидуалния случай“. 
Регресията към средното дава обяснение на изследваните процеси, но не дава и при-
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чина (Канеман, 2012 ). Казуалната основна пропорция променя виждането си за това 
какъв е индивидуалния случай, който има своята значимост за регионалната/местната 
еволюция. Смятаме, че индуктивният подход при регионалните изследвания не е за 
пренебрегване, а дава възможност за открояване на специфики.

Новият свят се заявява с две радикални декларации: смъртта на разстоянията и 
раждането на света без граници (Кръстева, 1995). Днес е налице релевантен инте-
рес към границите, в контекста на мобилността като характерна черта на общество-
то. През 1976 г. се създава Асоциация на изследванията на границите, а от 1986 г. 
се публикува списание за изследвания на границите, в което се изявяват 40 научни 
дисциплини, сред които водещи са икономика, политология, социология и география. 
Наред с научния интерес се регистрира нов подход към границите, с акцент върху со-
циалните практики, наративите, символизма, с което не се отрича обективността при 
очер таване на някои гранични реалии, а те се поставят в нов дискурс. Анализирайки 
публикации в България по социално-икономическа география, стигнахме до конста-
тацията, че в известна степен географията има догонваща позиция, поради все още 
твърде традиционното и консервативното интерпретиране на проблема с границите. 
Съвременните граници са дифузни, по-меки, по-лесно преодолими при групово или 
индивидуално желание. Това особено се отнася за туриста, но не толкова за мигранта 
– една от най-актуалните теми днес в европейските контексти. Вследствие на дифузи-
ране, разпадане, преместване на граници се раздробяват стари обединения, появяват 
се нови образования и нови посредници между локалните общности и центровете на 
глобалната власт (Кръстева, 2012). Тези трансформации, пречупени през географския 
прочит, имат силен отпечатък върху функционирането на териториалните системи, 
върху обществения им статус и културните им кодове. Под влияние на геополитически 
фактори се променят реалностите и нагласите на населението от периферните/край-
граничните райони у нас, голяма част от които се определят като маргинални зони, а 
не като контактни територии. Това води до нови съдържания и случвания по оста цен-
тър–периферия, до различни контексти на границите, които обществената географията 
следва да осмисля и анализира не само от гледна точка на регионалното и местното 
развитие, а и на позиционирането на България на европейската и глобалната сцена. 
Затвореността и изолираността на граничните територии в страната преди 1989 г. е 
една от причините за тяхната стопанска изостаналост. Днес те са отворени системи, но 
натоварени с нови геополитически, демографски и социално-икономически тежести, 
носещи инерционно наследство от миналото. 

Менталните граници не са за пренебрегване, особено когато се определя тери-
ториалната принадлежност на „средния човек“. Преподавателят от университета в 
Минесота, Р. Хейл, в дисертацията си през 1971 г. доказва, че 2/3 от територията на 
САЩ е покрита с ментални райони, които прекрасно се познават от местните жители 
и техните съседи. Тази научна работа с методологично значение, посветена на иден-
тифицирането на територията на САЩ като мрежа от райони, дава ясна представа 
как местните жители сами определят регионите, какви са пространствените представи 
в индивидуалното и в общественото съзнание. Менталните граници в САЩ изклю-
чително успешно се използват в практиката за: решаване на микроикономически ка-
зуси, фирмени локализационни и властови избори, организация на административни 
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услуги, създаване на стопанско-културни мрежи съобразно потребителски предпочи-
тания. Това демонстрира, че на огромна територия живеят хора с присъщо ясно изра-
зено регионално самосъзнание, което влияе върху тяхното ежедневно, периодично и 
епизодично пространствено поведение. Една от причините за това е, че в основата на 
менталните райони не лежат бездушни производителни сили и производствени отно-
шения, териториални схеми, наложени „отгоре“, а хората, с тяхната свободна воля, 
мисъл и съзнание. 

В България менталните граници са предмет на изследване по-скоро на социология-
та и психологията, а не на географията. Ние възприемаме менталните граници като 
възможност не само за регистрация на териториална диференциация на социални про-
цеси, но и като фактор за ново социално-икономическо райониране, което би могло да 
има управленски отзвук, а защо не и промяна на административно-териториални гра-
ници. Могат да се посочат редица примери на общини в България, които попадат в зо-
ната на поделена гравитация и ментална принадлежност между няколко съседни цен-
търа – напр. Тополовград (между Ямбол, Хасково и Стара Загора), Нова Загора (между 
Сливен и Стара Загора) и др. В тях се наблюдава икономическа и социално-културна 
привързаност към центъра, на който не принадлежат административно, различна пси-
хологическа отдалеченост/близост от физическата, несъвпадащи ментални граници с 
реални административни граници. Превръщането на някои населени места в „сели-
ща-спални“ ги лишава в голяма степен от пространствена синергия, саморазвитие и 
самоорганизация. Изследването и познаването на тези процеси ориентира в нагласите 
за: ежедневна мобилност или потенциална миграция; удовлетвореност/неудовлетво-
реност от средата и живота в родното място; желание/нежелание за промени; наличие/
липса на териториална идентичност. Тези характеристики могат да дадат отговор на 
въпроса доколко местните жители са склонни да се инициират за действия и да се 
обединят в неформални сдружения с цел издигане просперитета на мястото, или ще 
останат в категорията „анклавни“ и пасивни елементи на средата. В пресечната точка 
между привързаността към определено място и предизвиканата мобилност е възможно 
да се провокират своеобразни селищно „ландшафтни“ неблагополучия, които могат да 
предизвикат географски трансформации на пространствени конфигурации, промяна 
в утилитарните качества на територията с ефект за желание за промяна на жизнената 
среда. Реалните и менталните пространствени маркери днес са ориентирани най-вече 
около новите транспортни и комуникационни полета, създаващи неусетно нови цен-
тробежни или центростремителни сили, нови стилове на производство и потребление. 
Там, където те липсват, следва да се създадат, при възможност с оглед съхраняване на 
териториалните общности и местата. 

Ясно е, че границите не изчезват, а по-скоро се трансформират, а на мястото на 
старите се създават нови. Менталните граници са особено интересни за изследване, 
защото мисълта е свободна и трудно се поддава на императиви, но те трябва да се 
основават на информираност и изградено информационно поле. Доброволно построе-
ните граници се пазят и не се нарушават, и затова имат значение при териториалната 
организация на живота. Менталните райони, но формирани на информационна обез-
печеност, могат да станат и основа за конструиране на нови социално-икономически 
и административни райони, свързани с обслужване на гражданите. Необходим е нов 
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прочит на обществените териториални системи, с откриване на актуалните простран-
ствени маркери за конструиране на съвременната схема на социално-икономическите 
райони на България. Не е оправдано да се интерпретира географската действителност 
преимуществено въз основа на териториални статистически единици, отговарящи на 
количествените критерии на Европейския съюз. Територията е покрита с нови връз-
ки, потоци и специализация, които извършват пространствена трансформация с нови 
социални и икономически измерения, а ние продължаваме да изучаваме стари район-
ни схеми и граници. Районирането като „субективизираща се обективност“ винаги е 
предмет на дискусии в научните среди, но това не означава бягство от темата и придър-
жане към стари представи. Мрежовата организация на икономиката, клъстеризация та 
на сектори, фирми и общини, менталните граници променят не само икономическа-
та карта, но и културната, което налага в общественото географско райониране да се 
включат нови индикатори. 

Наред със социалните турбулентности и ускорената скорост на обществени тран-
сформации се проявява силата на разнообразието като атрибут на реалността, създа-
ваща възможности за много избори – социални, професионални, личностни, терито-
риални. Местата, най-добре ползващи се от успеха, са многомерните и нееднородните 
места (Джекабс, 1961). Разнообразието става най-важния фактор при териториалния 
избор, особено за т. нар. креативна класа (Флорида, 2005). То включва „интерес“, 
„енергия“ и обикновено се съотнася към големия (космополитния, глобалния) град – 
място, където си взаимодействат култури и идеи; търпимост към различието и нетър-
пимост към посредствеността; място, където можеш да бъдеш себе си и не се бориш 
с чужди идентичности. В пространното си изследване Р. Флорида доказва чрез богат 
статистическо-информационен масив и социологически инструментариум, че креа-
тивната класа се ориентира към места, където не просто се търси работа, а се предлага 
разнообразие от работни възможности и други избори. Английският учен Ч. Ландрин 
(2005) въвежда понятието „креативен град“, но за разлика от Флорида, приема като 
алтернатива на успеха поощряването на развитието на местните творчески общности, 
а не на привличане на креативни личности отвън.

Изборът за заселване в голяма степен зависи от интересите, свързани със стила 
на живот, с харесването на автентични и уникални места, където има какво да из-
бираш. Местата, които успяват да привлекат хора от креативната класа, просперират 
(Флорида, 2005). Все повече сред западните учени се утвърждава тезата, че ефективни-
ят „човешки“ климат е по-важен от бизнес климата. Тя е свързана преди всичко с креа-
тивния етос, съчетал в себе си работа и начин на живот, ясно определена творческа 
идентичност и стремеж към интелектуално развитие. Преобразуванията в социалната 
и икономическата география са свързани именно с тази нова „класова идентичност“. 
Флорида обявява новата икономическа география като „наука на трите „Т“ – техноло-
гия, талант и толерантност“. Той разработва „интегрален коефицент на креативност“, 
който прилага за всички метрополни ареали на САЩ, и констатира, че сред лидерите 
на постиндустриалното развитие почти липсват водачи от индустриалната епоха, с 
малки изключения (напр. Сан Франциско). Причината за появата на нови креативни 
градски лидери като Сиатъл, Портланд, Остин, Холивуд е именно притежаването, 
възприемането и обогатяването на трите „Т“. Тези постановки имат и своите науч-
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ни опоненти, напр. Дж. Коткин (2000) атакува индикатора за успешно развитие на  
Р. Флорида и извежда водещата роля на семействата с деца, традиционните ценности 
и неизбежната субурбанизация. Ние възприемаме тезата на Флорида за креативната 
класа и се солидаризираме с повечето от постановките, подкрепени със солидни из-
следвания и факти. 

Очевидно е, че съвременната социална ситуация е подвластна на знанието и креа-
тивността. Тофлър (2008) обосновава революционната роля на знанието в създаването 
на богатства, сравнима с тази на промишлената революция в индустриалното обще-
ство, но съществено превъзхождаща последната. Обяснението е, че се създава не само 
богатство, а нов стил на живот или нова цивилизация. Ако първата вълна на богатство-
то се заражда с излишъка на продукти, втората – с тяхното производство, то третата 
се основава на услугите, мисленето, знанията и професионализма. Все повече хора 
се идентифицират със своите знания и професии, а не толкова със самите компании 
– индикатор за налагащо се хоризонтално разделение на труда. Тези процеси имат 
различни териториални нюанси, силно разпознаваеми в някои селища, а в други – едва 
доловими. Хоризонталните връзки стават все по-осезаеми и доминиращи като терито-
риален ресурс. Просперитетът на региона се определя повече от избора за местоживее-
не в него на творчески хора, носители на креативен капитал, които предпочитат места, 
притежаващи разнообразие, търпимост и откритост за нови идеи. Не е за пренебрегва-
не формирането на софтуерната индустрия като динамична група на пазара на труда, 
която демонстрира география без граници. В същото време въздействието на информа-
ционните технологии върху всички стопански дейности е голямо. Телекомуникациите 
съставляват изключително важен сегмент от инфраструктурата, с огромно влияние 
върху местните и глобалните мрежи, корпорации и фирми. Новият информационен 
ресурс навлиза като важна координата в световната икономика и конкурентост. Тези 
смислови опори се разгръщат в пространствените процеси и в България. 

Столицата и някои от големите градове у нас се припознават като „учени регио-
ни“, като естествени места на креативната класа. Комфортността на средата за живот 
се трансформира все повече в производствен ресурс и фактор за заселване, което се 
отразява на процеса на агломериране, деагломериране и като цяло – върху простран-
ствената организация. Част от развитите региони попадат в категорията „прегрети“ 
райони, изпитващи потребност от разтоварване на територията от функции, субекти 
и потоци поради напрежение на трудовия пазар, на екологичната и жизнената среда 
и др. Интересни за проучване са процесите на изнасяне на някои креативни и висо-
котехнологични дейности или откриване на техни втори офиси извън София, с което 
се образуват вторични креативни, образователни и иновационни ядра, придобиващи 
ново съдържание и пространствена идентификация. С повишаване на качеството на 
живот се удължава неговата продължителност, което променя стиловете на работа, 
отдих и забавление на хората. Това очертава прехода от линеен към цикличен живот и 
нарастващото значение на споделената икономика. България, макар и бавно, навлиза 
в глобалната и регионалната споделена икономика. В този дискурс се очертава до-
минирането на центростремителните пространствени модели, които очертават и гра-
ниците на креативните места. В същото време споделената икономика дава шанс за 
привличане на творчески личности и в отдалечени от центъра места, в които има бърз 
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и осигурен достъп до интернет, подходящи пространства и среда за творчество. Това 
създава предпоставка за проява и на центробежни пространствени модели, на фор-
миране на нови креативни места. Видно е, че при изследване на факторите, влияещи 
върху избора на месторабота и местоживеене, на хоризонталните връзки, се пресичат 
и взаимно обогатяват социалната и общественогеографската теория. Детронираното 
пространство в социологията се завръща с нова сила и нов дискурс, и това е възмож-
ност за качествено нова социална и географска хибридизация. 

На фона на креативната класа с присъщите ѝ възможности за промяна на градската 
среда, контрастират териториите, отдалечени от големите центрове, които обособяват 
сателитни зони с изявена примитивизация на живота, свиване на възможностите за 
развитие и изява. Проблемите в тях са следствие от процеса на деиндустриализация и 
от липсата на социализирана индустрия, с което се деградират териториални социални 
и културни структури. В перифериите бързо се разрастват зони, на които повече им 
приляга определението „социални пустини“ и по същество са гета за маргинализира-
ни етнически малцинства или за пределно застаряло население без минимална сто-
панска и гражданска активност (Мирчев, 2011). Именно за тях прилягат метафорите 
„нещастни територии“, „комплексирани територии“, „региони-аутсайдери“. В тези 
места се регистрира несъответствие между: това, което получават и това, което очак-
ват; самооценката и външната оценка за тях; притежаваните социални умения и цен-
ности и тези, които са необходими или се ценят навън. Според социалния антрополог  
Х. Александров (2003), повечето от тези територии изпитват аспирационна деприва-
ция и аномия, с присъщата им деградация на човешките отношения, усещане на не-
значителност и потиснатост, защото образецът (развити градове и региони), спрямо 
който се съотнасят/измерват, се е придвижил твърде напред и не може да се достиг-
не или поне приближи. Социалногеографските търсения маркират/диагностират тези 
пространствени структури с голяма социална разрушителна енергия, но това далеч не 
е достатъчно. Независимо от участието на географи при изработване на множество 
планови, нормативни документи и стратегии за регионално развитие, тези територии 
продължават да задълбочават проблемите си. 

Традиционните обществени структури очевидно се разпадат в много региони и по-
степенно се заменят с глобални информационни и комуникационни структури – мре-
жови информационни потоци, и се определят като „икономика на знаци и простран-
ство“, потоци от символи, които обозначават материалните и нематериалните обекти 
в съвкупност с обществените субекти. Информацията е средството, чрез което се ор-
ганизират идентичността, практиката и сдружаванията. Тя често се противопоставя на 
социокултурни категории, като например институция. Основните ѝ качества са поток, 
изтръгнатост от средата, пространствена компресия. Информацията е от разстояние 
и е моментна, а социалното изисква време и пространство. Скот Лаш (2004) използва 
модела на Тим Люк за разграничението на различни пространствени зони в рамките 
на информационното взаимодействие – като „живите“ зони, в които, както и в „пи-
томните“ зони, информационните потоци са плътно застъпени, за разлика от „мърт-
вите“ зони и от „дивите“ зони, където почти липсват. Така „живите“ и „питомните“ 
зони описват икономически пространства с развити производствени и потребителски 
услуги, промишлени отрасли, изградени стабилни идентичности – „информационна-
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та буржоазия“ (на Бурдийо), а може би и виртуалната класа на Крокър и Уейнстейн, 
докато „живите“ и „дивите“ зони са населени от „интелектуалците“ (на Бурдийо), при 
които информационните потоци са по-мимолетни, а идентичностите са по-нестабил-
ни. За разлика от тях „мъртвите“ и „дивите“ зони обхващат „долната класа“, която 
се характеризира с разкъсаност на потоците, с дезинтегрирани идентичности и соци-
ална дезорганизация, а „мъртвите“ и „питомните“ зони дефинират подминатите от 
информационните и комуникационните структури, които проявяват стабилна иден-
тичност, но и отхвърляне на промените и консерватизъм. Според Лаш за социалната 
структура на обществото ключови са „живите“ и „дивите“ зони на развитите страни, 
виртуално породените общности, дезорганизациите – като неинституционални, нехао-
тични и невластови, като културни, хоризонтални творения, рефлексивни по отноше-
ние на ценностите, подвижни, не толкова постмодерни, колкото пред-традиционни. 
Реалността като мозайка от фрагментарни и въобразими реалности, която в инфор-
мационния поток всеки възприема различно, придвижва обществото в нови житейски 
и теоретико-концептуални парадигми. Безспорно тези параметри от „визитката“ на 
съвременността силно рефлектират върху пространственото поведение на общности-
те и индивидите, върху техните териториални стереотипи. В тази ниша има сериозен 
потенциал за нови идеи и действия на социално-географските търсения. Не веднъж 
сме отбелязвали, че социалните науки бързо се географизират, а ние оставаме повече 
в „руслото“ на традиционните и консервативните изследвания. Индивидуалността на 
обществената география няма да загуби от прилагането на пространствените аспекти в 
социалните теории и концепции.

Индивидуализираните общества са емблематични за съвременността. В прехода 
от старата корпоративна система към новата все по-важно място се отделя на отдел-
ния човек. Ако преди водеща е груповата идентичност, то сега това е индивидуалната 
идентичност. Според Рифкин, с увеличаване на индивидуалността нараства емпатия-
та, постепенно се създава емпатийната цивилизация. Не е доказана корелацията между 
новите комуникации и солидарността, макар и знанието да е фактор за сплотеност, но 
основано на плурализъм при избор на стил на живот и начин на мислене. Независимо 
от утвърждаването на новия космополитизъм „стените“ между индивидите и общно-
стите трябва да се превърнат в мостове и особено такива между умове, манталитети 
и въображения (Бек, 2007). Тези процеси най-лесно се улавят и регистрират по мес-
та. Изследването на местните граждански сдружения, доброволческия труд, солидар-
ността към общите проблеми, обединяването около териториални интереси е един от 
надеждните маркери за измерване на състоянието на обществените трансформации в 
пространствен разрез. Способността към взаимодействие е едно от главните качества 
на мястото, където хората се срещат един с друг като с равни, признавайки в същото 
време своето разнообразие. Изследване на малки и средни общини в България показ-
ва, че общините, в които има проявена гражданска активност и хората успяват да се 
организират за общи действия, са сред по-бедните. Богатите общини демонстрират ин-
дивидуален просперитет, поединично оцеляване (Александров, 2003). Изследванията 
на емпатийните качества на местните общности ориентира за степента на социална 
зрялост и отвореност към другите, за вписването на индивидите в колективистично-
то териториално цяло, за готовността към общи действия. Съвместното живеене не 
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означава непременно съпреживяване, съпричастност, а в несъвпадането им може да 
се зараждат бъдещи местни конфликти. Тези проблеми се заявяват в изследовател-
ската листа на социалната география, но наситени с необходимото социологическо 
познание. Те се интерпретират в нашата наука повече от позицията на електоралното и 
миграционното поведение на населението, но това далеч не изчерпва анализа на прос-
транствената социално-икономическа картина. 

В обществените науки се определя влиянието на мобилността, информационния 
бум и мрежовата организация върху кризата на идентичността, често асоциирана като 
„бездомното съзнание“. Липсата на усещането, че си част от общност и че имаш пра-
ва, които произлизат от тази принадлежност, засилва безпокойството и чувството на 
несигурност. Същинската традиционна нация все по-малко се разпознава и все повече 
нейната природа се разтваря в обединяващи символи главно от културно естество. 
Съвременните средства на комуникация налагат мултикултурализма, синтеза между 
културно многообразие и множественост в стиловете на живот. Тази неопределеност на 
културната и социалната реалност в голяма степен задават идентичността на съвремен-
ния човек като трансгранична. Динамично развиващият се социум провокира пластич-
на, подвижна, нестабилна идентичност и често неточно фиксирана. Пространствената 
идентификация в условията на глобализация надхвърля пределите на една държава и 
води до появата на нови идентичности (напр. виртуалната). Идентичността на съвре-
менния човек е многомерна и раздробена, т.е. множеството идентификационни избори 
често не образуват единен портрет. 

В България идентичността в много случаи се основава върху исторически корени, 
а не на съвременни реалности. Не се пренасят добрите световни практики, а се залага 
на митотворчество, което още повече отдалечава реалната идентификация с мястото и 
я пренася в света на абстракциите. Общности от териториите в социален и индустриа-
лен упадък често прибягват до идентификация с местни лидери и елити, което е също 
отдалечаване от действителността в очакване главно на помощ от държавата. Според 
антрополога Х. Александров (2003), в тези места обикновено е лошо качеството на 
здравеопазването и образованието, почти липсват граждански сдружения и културни 
събития, което допълнително утежнява социалната ситуация, отдалечава я от солидар-
ност и емпатия. 

При проведени от нас анкети със студенти от специалност „География“ и „Регионално 
развитие и политика“ регистрирахме висок относителен дял отговори (43,8%) за лип-
са или нежелание за идентифициране с родното място. При анализа на резултатите 
от допитването и съотнасянето им към пространствената биография на участниците, 
стигнахме до извода, че „бягството“ от териториалната идентичност е на студенти 
от малките населени места или от такива с лош имидж в публичното пространство. 
Около 10% не дават отговор на въпроса за териториалната си идентификация, поради 
неразбиране значението на понятието – тревожен факт предвид предмета и професио-
налната насоченост на специалността, качеството на обучение и съдържателната кон-
струкция на учебни програми. Това ни накара да продължим с изводите чрез въпроса: 
„Бихте ли се върнали да живеете в родното си място?“. Преобладаващият отрицателен 
отговор на същата група студенти очертава някои общи тенденции: неспособност или 
нежелание за ангажиране с проблемите на своя квартал, селище; липса на колективна 
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и родова памет; индиферентност към мястото; мястото не предлага желаните условия 
за живот. От друга страна, проведени интервюта с местни жители от малки и перифер-
ни общини демонстрира тяхното желание за общи действия и активност за подобря-
ване на жизнената среда. Териториалните общности в тях демонстрират добре съхра-
нена колективна памет, ясни пространствени маркери, изградени представи за местни 
символи и ритуали. Разломът между поколенческите нагласи заслужава вниманието 
ни, защото е индикатор за бъдещи състояния на териториалните системи и общности в 
малките населени места. На другия полюс е идентифицирането на студентите от по-го-
леми населени места, които показват значителна (78%) териториална принадлежност с 
родните градове, но и не малък относителен дял (32%), виждащи бъдещето си в други 
европейски градове. Определено тези пространствени нагласи имат инерционен ха-
рактер и трудно може да им се въздейства. Прекомерното нарастване на населението в 
столицата (3-4 пъти по-голямо от средноевропейските столици) и загубата на човешки 
ресурси в големи територии от перифериите е илюстрация на резултатите от анкетата. 
Ролята на социалната география на териториален модератор следва да се разгърне и да 
се използва в информационно и практико-приложно отношение.

Поставяме темата за териториалната (регионалната) идентичност, поради все още 
недостатъчното ѝ признаване и артикулиране от социалната география в България. 
Нямаме за цел да теоретизираме проблема, но го фиксираме като неотменим атрибут 
на изучаването на съвременните териториални общности. Още повече, че възприема-
ме териториалната идентичност като сериозен ресурс за местно развитие, тъй като тя 
е състояние на включване на индивида в регионалния социум. Именно идентификаци-
ята към мястото може да се възприеме като своеобразно противопоставяне на глобал-
ното обезличаване. Териториалната идентичност е реален, а не виртуален феномен. Тя 
отразява приемствеността в самосъзнанието на местните общности и в никакъв случай 
не е следствие на компенсаторна реакция. В нея се отразява съчетанието между прос-
транството и вътрешната енергия, формирано в резултат на когнитивен, ценностен, 
емоционален процес на осъзнаване на принадлежността към мястото. Регионалната 
идентичност има свойството да обединява хора от различни професии, културни, со-
циални и образователни пластове. Тя е основана на отношението към мястото, на па-
метта за неговата ценност и достойнства, на емпатията в общността. Цикличността в 
развитието на обществените процеси провокира появата на позабравени/неглижирани 
идентификации. Не е необходимо противопоставянето на териториалната идентич-
ност на глобалните процеси с характерните им хибридизация и заличаване на някои 
реални и ментални граници. Това е все едно да се отрече едновременното съществу-
ване на глобализацията и регионализацията. Работата с териториалната идентичност 
в проблемни етно-конфесионални територии изисква внимателен подход поради въз-
можна евентуална проява на конфликти, сепаратизъм, гражданско противопоставяне 
и други негативни социално-политически процеси. 

Проследявайки съвременни публикации от хуманитарния научен блок, се усеща 
тенденцията за известен пространствен обрат в социалните науки, особено през приз-
мата на териториалната идентичност. Местата и общностите днес са изключително 
важни фактори за обществените трансформации. Хората винаги ще живеят в опреде-
лени места независимо от новите правила на икономиката. Според нас значимостта 
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на ценностите на отделното място нараства, което е своеобразна реабилитация на гео-
графията, стига тя да се възползва от това с действие и научна комуникация. Мястото 
е значима организираща единица в икономиката и в обществото, приема ролята, коя-
то по-рано играеха големи корпорации, компании и други организации. Съчетанието 
между местоживеене и месторабота става важен компонент на идентичността, а мес-
тоживеенето – важен източник на статус. При избора на място начинът на живот често 
има по-голямо значение, отколкото условията за организация на труда. В жизнената 
среда се търсят елементи със задължително присъствие, като: музикална сцена, театър, 
нощни заведения и т. н. Както отбелязва Рифкин, притежаването на дом става по-мал-
ко важно от преживяването на определен стил на живот. Той определя новата култура 
като „живот на платеното преживяване“. Днес хората очакват повече от мястото, къ-
дето живеят. Чикагските социолози Р. Лойд и Т. Кларк установяват, че работещите в 
елитни сфери в постиндустриалния град издигат в ценностната си система стремежа 
към „качество на живот“ и все повече виждат себе си като туристи в собствения си 
град. Тези доминанти в пространствените предпочитания са свързани с нощен живот, 
с възможности за непосредствени естетически преживявания. Рей Олденбург посоч-
ва „прекрасните места“, несвързани пряко с дома и работата, а именно – кафенета, 
книжарници, клубове, паркове и др., които имат предимствата на споделени места. 
Те имат своеобразна ценност, защото там се осъществяват неформални запознанства, 
хората се срещат просто заради живата беседа. Все повече „качеството на живота“ се 
замества с „качеството на мястото“, в което се търсят три измерения „Какво има там?“ 
(съчетание на природна и архитектурна среда); „Кой е там?“ (различни хора във взаи-
модействие, т. е. всеки човек може да намери своето място); „Какво се случва там?“ 
(уличната енергия, култура на кафенетата, изкуство и хора, прекарващи свободното си 
време на открито). 

Видно е, че качеството на мястото е система от взаимосвързани видове опит, пора-
ди което изисква нови научни подходи на изследване и интердисциплинарна интер-
претация. Според Харвей (1990) мястото е относителен момент на постоянство в пото-
ка на постоянни трансформиращия се пространствено-времеви континуум. И-Фу Туан 
(1977) определя понятието „място“ като многозначно, организирано и осъзнато, носи-
тел на различни смислови конструкции. „Човек изпитва потребност както от мястото, 
така и от пространството. Животът е диалектическо колебание между безопасни прис-
танища и приключения, привързаност и свобода“. Територията е натоварена с общест-
вено полезното и активното, има субективна ценност и значимост за своите обитатели. 
Идеята за движение в нея се въплъщава в събития и случки, значими за социалната 
памет. За да бъде запомнено дадено място, то трябва да е част от социалния и емоцио-
налния живот на индивида. Включвайки мястото във веригата на своите спомени, чо-
век не само го присвоява, но и дефинира себе си. Тези особености намират ярък отзвук 
в пространственото поведение на хората. Туан въвежда термина „топофилия“ – чув-
ство на привързаност към мястото (географския обект), на емоционална връзка между 
човека и пространството. При топофилния анализ акцент се поставя върху средата на 
обитаване, всекидневната символизация на пространството, а не върху глобални обра-
зи – архетипи или туристически брандове. В този дискурс се търси отговор на въпроса 
доколко мястото се възприема като арена на социални контакти или като пейзаж. Този 
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подход ни допада, тъй като преобладават изследванията, в които териториите се тре-
тират от гледна точка на туриста, госта, предприемача, инвеститора, а не на местните 
жители. Територията не е пасивно отражение на социалните и културните процеси, а 
активен участник, а географията е конструктивна и репрезентативна (Кръстева, 1995). 
Социалната география има богата концептуална рамка, която да обоснове емпирични-
те резултати в териториален разрез. Осъзнаваме необходимостта от мислене на прос-
транствени ситуации, а не само на категории. Територията „прави“/“създава“ в голяма 
степен човека, дава му идентичност, оформя манталитета, но съществува и обратната 
връзка – одухотворяването на мястото се осъществява чрез дейностите на неговите 
обитатели. В този ракурс географията може да открие типичните, интересните, раз-
личните териториални ситуации, научно „разказани“, пречупени през местните спе-
цифики. Тук е уместно използването на дискурсивния, текстуалния анализ, наратива. 
Все още българските географи слабо се възползват от техните предимства, залагайки 
само на традиционните географски методи. Времето и средата очевидно изискват нови 
подходи, техники и технологии за осмисляне на природно-социалната реалност, без да 
се губи научната географска автентичност. 

Формирането на териториална идентичност поставя в центъра на социално-гео-
графските търсения категорията място по линия на връзките общност (местно населе-
ние) – място, град, държава и външна среда и в дискурса на териториалния маркетинг. 
Всяко селище има свое пространство, културна среда, микроклимат, митове, прос-
транствени кодове на поведение, навици, а често и необяснима логика на развитие. 
Местата са уникални и изискват специално обръщение и вникване в местния живот. 
В този контекст ролята на географията е безспорна, стига да е подкрепена с идеи и 
въображение, а не само с факти. Необходимо е да се познават нагласите на местното 
население относно посланията и образите, с които биха искали да ги познават навън. В 
това отношение е похвална инициативата на община Варна за мащабен проект, който 
ще следи на специален уебсайт ежедневно публикувана информация за нагласите и 
приоритетите на варненци относно местното развитие. Въпросите обхващат 16 сфери 
от обществения живот. По този начин общинската политика няма да бъде догонваща, 
а изпреварваща спрямо очакванията на своите жители. Подобна практика демонстрира 
и община Бургас, на чийто сайт се провеждат перманентни анкети за отношението на 
гражданите към всекидневни проблеми от региона. Могат да се дадат и други положи-
телни примери, но за съжаление негативните преобладават.

Образната и идентичностната тематика имат силно присъствие в обществените на-
уки. В този контекст обществената география в България изпитва теоретико-практиче-
ска необходимост от привличане в изследователския си кръг създаването на простран-
ствени образи и признаването на тяхното силно и трайно емоционално въздействие. 
Синтетичният път за създаване на пространствен образ предполага подбор само на 
някои признаци, включително на доминантите, на връзката между признаците за ин-
дивидуалността на всяко място и субективността на всеки изследовател. Географските 
образи и териториалната идентичност са близки понятия, обединени от вниманието 
към пространството и неговата значимост. Ако при образите акцентът е върху съз-
даване на синтетична конструкция, ярко и икономично представяща територията, то 
при пространствената идентичност той е върху трайни и тесни връзки между местните 
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хора, при които образите на регионите са образи на хората, населяващи територията. В 
този контекст може да се обобщи, че регионалната идентичност е образно географска 
композиция, а добре усвоеното пространство се идентифицира като система от прос-
транствени оригинални образи. Следва да се признае субективността на географските 
образи, с различните им смислови контексти и множествен характер. Създаването на 
пространствени образи е в отговор на съвременните предизвикателства в свят, в който 
образът е по-ценен дори от самата реалност. В голяма степен не действителността, а 
изображението регламентира взаимоотношенията в обществото, определя социални 
роли и принадлежности. Затова смятаме, че е време пространствените образи да заемат 
полагащото се място в българската социална география. Нямаме за цел да разглеждаме 
методологията за изграждане на пространствени образи, а само да ги експонираме в 
дискурса на обществените трансформации, на „хетеротопията“. Географията изначал-
но е „привързана“ към пространствените представи, въображение и интерпретация на 
света и това още повече утвърждава териториалните образи като културни феномени, 
като своеобразно мерило за стадиите и уникалността на състоянието на териториални-
те общности. Именно географските образи показват „духа на мястото“, „мястото като 
жив организъм“, феномена „място“, като елемент на националната и регионалната 
менталност. Пространствено образната тематика е позната още от времето на Страбон, 
Ритер, Хумболт, Хетнер, Тян-Шански, но днес естествено се описва различно, през 
призмата на идентичността, имиджа, разнообразието, хаоса, синергията.

Проучването за изградените териториални идентичности, образи и регионални 
символи сред студенти от специалностите „География“ и „Регионално развитие и по-
литика“ в Софийски университет, част от което цитирахме по-горе, дава представа 
за географската култура и пространственото мислене, усещането за място с неговата 
индивидуалност и други компоненти на регионалната култура. Анализът на резулта-
тите от допитването ще представим подробно в друго изследване, с цел намиране на 
алтернативи за оптимизиране на географското образование и засилване на неговия 
конструктивен и приложен характер. Ще си позволим само да отбележим, че у по-
вечето учащи липсва изграден цялостен образ за региони, а доминират фрагментар-
ни образи за отделни населени места. В това отношение известно изключение правят 
Северозапада и Югозапада, за които е изградена представата като за териториална ця-
лостност и общност. Това поставя въпроса за обективната и субективната същност на 
социално-икономическото райониране, за неговото осмисляне и възприемане от бъде-
щи професионални географи и регионалисти. Тревожно е, че немалка част от участни-
ците в изследването демонстрират липса на изградени ярки териториални образи, чрез 
които разпознават, разграничават и помнят местата. Не е за пренебрегване фактът, че 
липсват географски образи дори за големи градове в България. Например у голяма 
част от студентите единствената асоциация за Плевен е „Плевенската панорама“, а за 
Шумен – Шуменското плато или Мадарският конник. За Смолян, Кърджали, Хасково, 
Видин, Монтана и някои др. областни градове липсват изградени териториални образи 
и символи, с които те се свързват и разпознават. Голяма част от посочените отгово-
ри демонстрират стереотипно и клиширано възприемане на географските природни и 
антропогенни артефакти, лишено от професионални и научни основания. Странджа, 
Родопите и Добруджа се интерпретират само в природния контекст, а не и в културно- 
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ландшафтния. Въпросите за връзката на природната среда с типа и облика на селищата 
и стопанската дейност затрудняват голяма част от анкетираните, а това е тревожно 
предвид претенцията на географията като единствената наука, изучаваща взаимовръз-
ката между обществото и природата на територии от различен ранг. Тези констатации 
насочват не само към промени в съдържанието на учебните програми и учебници по 
география за средното и висшето образование, но и в използваната методика и обра-
зователни технологии. Неясното и аморфното пространствено-образно познание не е 
добър атестат за обучението по география и изисква съответна реакция в неговия нау-
чен и образователен дискурс. 

Метафорите са един от начините за преодоляване на дефицита от пространствени 
образи в българската география. В рамките на новите социологически методи те все 
повече присъстват, както и метафоричното мислене и метафоричния език. Например 
метафората „номад“ при изучаване на мобилността е с елементи на детериториализа-
ция, размиване на центъра, значителна подвижност. Странстващият има критически 
настроено съзнание, съпротивляващо се на господстващи културни кодове. Подобни 
на тази метафора са и такива като „бродяга“ и „турист“, за който е присъщо органи-
зираното или свободното движение, „склонността да се натоварват чужди територии 
със свой смисъл“, да се изграждат специфични стандарти за щастие (напр. „постоян-
на отпуска“). За осмислянето на мобилността се използват и метафорите „плавателен 
съд“, „хотел“, „мотел“, изразяващи промеждутъчни състояния между пребиваване във 
фиксирани места на труд, живеене и отдих. Бауман използва метафорите „турист“ и 
„скитник“ спрямо локалността. За разлика от първия, който се движи свободно спо-
ред желанието си, то вторият знае, че не може да стои на едно и също място за дълго 
независимо от желанието си, защото няма шанс да бъде интегриран. С голяма попу-
лярност се ползват метафорите на Ъри за ролята на държавата в обществените сцена-
рии: държави „градинари“, каквито са бившите социалистически страни, и държави 
„лесничеи“, които са продукт на глобализиращото се общество. В първия случай има 
лидерство държавната институция чрез законодателни и други функции за контрол 
и регулации, докато във втория случай акцентът е върху опазване и съхраняване на 
разнообразието и равновесието, отстраняване на ненужното. Държавите „градинари“ 
залагат най-вече на организацията, а държавите „лесничеи“ – на самоорганизацията. 
Най-често използваните метафори за съвременния социален живот са „мрежа“, „по-
ток“ и „пътешественик“. Метафорите по своеобразен начин структурират взаимоот-
ношенията между култура и пространство. В процеса на тяхното създаване се раждат 
множество смислови конотации, чрез които протича обмен на ландшафтна и културна 
информация (Лавренова, 2007). Изучаването на местата чрез метафорния език спома-
га да интерпретираме социалните процеси в глобалния свят по-креативно, но наред с 
това и да въздействаме върху емоциите и въображението, да провокираме интелекту-
алния заряд. По този начин полученото знание е по-трайно и асоциативно и е реална 
стъпка към нови осмисляния и случвания. Тези съждения с пълна сила се отнасят за 
социално-географския научен блок. Липсата на пространствени метафори и алегории 
в преподаването по география често води до краткотрайна образност, слабо въздейст-
вие, бързо размиващи се знания и представи в огромния поток от информация. При 
съвременния информационен бум е от значение не само подбора и структурирането на 
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фактите, но и конструирането на запомнящи се послания. В проведената анкета незна-
чителен брой студенти посочват пространствени метафори за региони и селища, като 
най-често използваните са за Северозападния регион – „Северозападнал резерват“, 
„старческия дом на България“, „забравено от бога място“, „най-нещастната и злопо-
лучна територия“, и за столичния район – „най-щастливото и забавно място“, „Меката 
в България на високите доходи и развлечения“, „пулсиращата младост и интелектуал-
ния елит“ и т. н. Проучването показа най-голяма липса на образи и разпознаваемост 
на места в Североизточна България, а източните региони се асоциират главно с Черно 
море и туризма, като отчитаме факта, че голямата част от анкетираните студентите са 
от София и от Югозападна България. 

Създаването на географски образи води след себе си пространствените митове и 
митогеографския модел на реалността, а именно– представата за множествена интер-
претация на всяко място. В случая имаме предвид не толкова реално наблюдавани 
обекти, а разнородните представи за реалността. И-Фу Туан определя митологично-
то пространство като „интелектуален конструкт, базиран на чувства, въображение и 
потребности“. Пространственият мит създава множество реалности за всяко място, 
интерпретира дадени описания с цел обяснения на едни или други явления, идеи, фе-
номени, образи. При митологизирането ландшафтният елемент се трансформира в се-
лищен символ, а символите са в състояние да преодоляват кризите на времето и да 
участват в запазването на обществените ценности на местата през отделните хроно-
логични пластове. Следва да преодолеем игнорирането на мито-географския подход в 
българската география, тъй като той е специфичен и оригинален начин за подреждане-
то на множеството териториални интерпретации. Приемаме разбирането на И. Митин 
(2004) за пространствените митове като квинтесенция на комплексната географска 
характеристика, като „игра с пространството“, като „своеобразен конструкт на мяс-
тото“, свързан с осмисленото. В този контекст всяко място е не просто низ от реални 
наблюдаеми обекти, признаци, елементи, а е и множество пространствени представи, 
интерпретации, оценки. Поради това възприемаме като особено значими за социал-
ната география категориите: пространствени представи, пространствени стереотипи, 
географски образи, пространствени митове, териториална идентичност. В разгръща-
нето на регионалните изследвания в диапазона от пространствени представи, образи 
и митове, до конструирането на териториален имидж и местни политики, виждаме 
новата обществена география на действието. 

Социалната география следва да се възползва и от големите предимства на крос-
културния анализ, тъй като той позволява да се осъзнае доколко местните култури 
имат общочовешки черти и доколко те са локални. „Кроскултурният опит пронизва 
описанието и възприятието за света, който е артефактуален, виртуален, крепящ се вър-
ху ментални форми и знакови системи, върху закодирани и интерпретирани обичаи, 
нрави и ритуали. Едва в диалог с външното описание се очертава релефно собствената 
културна форма“ (Герджиков, 2005). Това е в отговор на доминиращите култури в дви-
жение, на силно изразения културен обмен. Според нас налице са условия за развитие 
на социално-географски клонове като имиджова география и когнитивна география, 
която наследява поведенческата география, но има по-широка концептуална рамка. Те 
определено ще наситят изследователското поле с нови идеи и нов пространствен про-
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чит, ще еманципират географията от старите догми и правила, а приложните аспекти 
ще се материализират и в териториални управленски решения.

Поставихме някои важни според нас акценти за развитието на българската социал-
на география в дискурса на обществените процеси, които подлежат на дискутиране, 
осмисляне и приложение. Без претенцията за пълнота и всеобхватност по темата и за 
даване на императиви за развитие, стигнахме до заключението, че има потребност от: 

 • креативно използване на възможностите на географския анализ, насищайки го не 
само с нови идеи, подходи, но и с хуманитарни технологии; 

 • изграждане/създаване на ярки, различими пространствени образи в науката и в 
преподаването по география; 

 • креативно географско интерпретиране на глобалното и регионалното, през обек-
тива на местата и културните ландшафти, със заявка за участие в териториалното 
управление и маркетинг;

 • географски дискурс на информационно-комуникативните системи като ядро на 
териториалните системи, на разума и знанията, реализирани във всички дейности 
в контактно-личностната и контактно-обществената среда – ресурс за развитието 
на регионите;

 • обосноваване на териториалната проява на стратификацията и диференциацията 
на постиндустриалното общество и отражението ѝ върху местната жизнена среда;

 • типизиране на териториите според начини и стилове на живот, разнообразие на 
жизнената среда, достъп до услуги, мрежа и др. подобни индикатори;

 • пространствени социално-културни поведенчески акценти в регионалните из-
следвания, като подход за нов тип райониране;

 • съхраняване на индивидуалността на географията, но с възприемане на проме-
нените „класически“ фактори за териториална организация и акцентиране върху 
значимостта на повишената откритост на териториите, мобилността, условните 
граници и хоризонталните връзки;

 • използване на предимствата на случайното и индивидуалното в „работата с прос-
транството“, на менталните граници и пространствени нагласи в районните из-
следвания. 

Методологичният плурализъм и еклектиката в съвременната географска наука 
е в съзвучие с възприетия геопространствен подход, основан на субектно-обектно 
взаимодействие. Реалността е една, но нейните описания са различни и в това е бо-
гатството на избора кое от тях приемаме. Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет 
отбелязва, че има толкова действителности, колкото и гледни точки. Идеята за мно-
жеството дей ствителности, всяко от които илюстрира уникална жизнена история на 
отделния човек, е в унисон с ценностите на нашето време и с „новия регионализъм“. 
Субективният нюанс при изследване на мястото ще обогати интерпретациите на реги-
оналната дей ствителност, но основани на научната логика. Представата за простран-
ството с неговите „пасивни, систематически, геометрични отношения“ не съответства 
на съвременната реалност. От позициите на теориите за хаоса, катастрофите и раз-
сейващите се структури, географските търсения следва да се ориентират по посока на 
достъпа, мобилността, информационните мрежи и разнообразието на света в тяхната 
териториална динамика и обусловеност. В този дискурс е особено важно разкриването 
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в пространството на неочаквани конфигурации, продуцирането на природно-икономи-
чески ситуации като поредица от творчески актове. Според Рифкин, в „един окабелен 
свят“ географията има по-голямо значение от когато и да било. Един от аргументите е 
осъществяването на дълбоки човешки връзки в географското пространство, силната 
симбиоза между културните преживявания и местата. Констатацията, че лишеното 
от географския си контекст културно проявление е лишено от цялостно преживява-
не, е своеобразна реабилитация на географското познание. Откъсването на полити-
ките от географските основи рефлектира върху институционалния вакуум, пролу-
ките в социалния обмен, в социалното доверие и в социалния капитал в определени 
територии. „Сблъсъкът“ между глобализацията и местните култури изисква нов тип 
управленски практики, които биха могли да се аргументират от регионалната об-
ществена география.

SUMMARY

The study interprets the processes of globalization in its conflict-network paradigm with 
the typical spatial manifestations, as well as the transition from “space of places” to “space 
of streams”. The paper substantiates the territorial effects of the globalization, where the eco-
nomic diversity is an important “capital” for local and regional development. Those effects 
can be analyzed by the geography from the standpoint of socio-economic realities’ spatial 
differentiation. 

Virtual reality, virtual communities, mobility and access are articulated as factors for in-
fluencing the micro-environment, for creating new territorial values, needs and interest. The 
new “Experience Economy”, the revolutionary role of knowledge, creativity and diversity, 
are scrutinized in the discourse of regional employment, urban economics, functional zon-
ing of the territorial systems. The paper also grounds the need for rehabilitating the socio-
economic subsystems, the spatial interests and values, the individual approaches and cases, 
for rationalizing the different contexts of the borders and mental regions. The diffusion of 
the borders, the transformations of the border territories, the information fields, lay new 
discourses in the geographic researches. The territorial identity is perceived as a resource for 
local development, as a real phenomenon, while the spatial pictures are interpreted focusing 
on the regional image and the spatial synergy. The metaphors are articulated as a method of 
overcoming the deficit of bright territorial images in geography, which structure in their own 
way the interactions between culture and space. The myth-geographic approach is perceived 
as a specific and original instrument of arranging the multitude of territorial interpretations. 
Spatial mental pictures, myths and identities are defined as very important geographic cat-
egories, while the cross-cultural analysis is seen as an important tool for studying socio-
natural systems.

The methodological pluralism and the eclecticism of the contemporary geographic science 
are in accordance with the adopted geospatial approach that is based on subject-object inter-
actions. The concept of space with its “passive, systematical, geometrical relations” does not 
correspond to the present-day reality. The orientation of the geographic researches towards 
access, mobility, information networks and diversity of the world is estimated as a positive 
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feature. From that point of view it is extremely important to reveal unexpected spatial con-
figurations, as well as the production of natural-economic situations, seen as a consecution 
of creative acts. The conclusion that cultural manifestation without its geographic context 
lacks a whole experience is a kind of rehabilitation of the geographic knowledge. Separating 
policies from their geographic ground results in institutional vacuum, gaps in the social ex-
change, social trust and social capital in certain territories. The “clash” between globalization 
and local cultures suggests new types of governing practices that could be grounded by the 
regional social geography.
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Veselin Boyadzhiev, Georgi Lichev. BEHAVIORAL AND REGIONAL FEATURES OF THE SUGAR AND 
CHOCOLATE BUSINESS

Sugar and chocolate products have traditions and occupy a significant share in the national and regional econo-
my. In the echelons of this specialized agribusiness are flexible combinations of factors, both external and internal. 
The construction of sugar and chocolate agribusiness has begun since the Great Geographic Discovery, and that is 
why it is late in Bulgaria. Several development periods are noted. In the recent years, business has been transforming 
itself into new social conditions.
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Настоящата статия изследва позиционирането на две близки продуктови групи: за-
харните и шоколадовите хранителни изделия. Анализира се цялата верига на агробиз-
неса по принцип, и конкретно у нас: осигуряване на ресурсите, производство, реализа-
ция. Приема се хипотезата, че българският пазар е хармонична част от международния 
пазар и състоянието му се влияе, пред вид ограничените му количествени параметри, 
от световните пазарни тенденции. 

Обект на изследването са потребителските пазари, които моделират определен тип 
потребителска култура и поведение, а предмет – спецификата на стоките на захарните 
и шоколадовите пазари като регионалност в настоящето у нас. Целта е да се анали-
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зират посочените особености на пазара по принцип, за да се наложат положителни 
изменения в пазарната мрежа. По-далечната цел е да се използва регионалността при 
моделиране на поведението на крайните потребители.

Поведението на потребителите е актуален и ключов проблем за нашия бизнес през 
последните няколко десетилетия. В условията на свръхконкуренция потребителят е 
изключителен фактор за успеха, а поведението му се интерпретира като неделима част 
от глобалния пазар. 

Настоящият икономически климат у нас тласка търговията към нова регионална 
ориентация в посока „отвън навътре“. Това ще рече, че външните агенти влияят по-
силно върху нашите, отколкото обратно на националния пазар. Така гледната точка 
на потребителите се разширява най-малко до границите на Европейския съюз. От ос-
новна цел, печалбата се превръща в „естествен страничен резултат“ от „грижата за 
клиента“ на обширната пазарна територия, която надхвърля националните граници. 

Поведението на потребителите не е абстрактно понятие, а практически феномен, 
реализиращ се на определена регионалност на пазарите и повлиян от техните особено-
сти. Хранителните пазари имат своята специфика, бидейки част от глобалното иконо-
мическо пространство. 

При потребителските пазари на хранителни стоки отделните продуктови групи 
си взаимодействат интензивно. Шоколадовите и захарните изделия изграждат общо  
т. нар. „сладък сегмент“. Те имат своята важна част от общата потребителска актив-
ност. Захарният и шоколадовият пазар у нас имат своите специфики. 

Пазарът на захарни и шоколадови изделия са обект на настоящата разработка, а 
предмет са моделиращите поведението на потребителя процеси. 

След като главната цел на работата е да се анализира конвейера на захарните и на 
шоколадовите изделия, се налага разрешаването на следните съставни задачи:

1. Очертаване особеностите на потребителските пазари.
2. Спецификите и установените тенденции на развитие ще се търсят в два територи-

ални мащаба: глобален и национален.
3. Да се изведат проблемите и при трите ешелони на агробизнеса и особено на тре-

тия ешелон: реализацията (крайната търговия). 
Изследователската теза е да се потвърди наличността на агро- индустриално-тър-

говския цикъл, който осигурява нуждите от захарни и шоколадови продукти.

ПРИНЦИПНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСИГУРЯВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ  
ЗА ЗАХАРНИТЕ И ШОКОЛАДОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ – ИСТОРИКОГЕОГРАФСКИ 

ОСОБЕНОСТИ И НАСТОЯЩЕ

Традиционната организационна схема на захарния и на шоколадовия агробизнес 
включва начален (суровинен), среден (преработващ-индустриален) и краен (реализа-
ционен-търговски) ешелон. Между отделните ешелони действат търговските посред-
ници, борси, мрежи. В нашия случай основните суровини са захарта и какаото.

Откриването на шоколада поставя началото на нова епоха в развитието на част от 
световната търговия, моделира до голяма степен облика на съвременния потребител и 
дава отражение върху различни области на живота.
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Базовата суровина за шоколада – какаото, е била известна още преди три хиляди го-
дини на индианците и техните култури около Мексиканския залив. Олмеки, маи и ац-
теки отглеждат шоколадовото дърво като важна стопанска култура, от чиито плод на 
зърна се добива шоколадовата напитка и съответните подправки. За етимологията на 
думата има различни местни и испански теории. Общото се свежда до горчивата (ако 
е без захар) напитка, свързва се с плодородието у богиня или у жената. Разтворените 
във вода шоколадови зърна са възприемани като свещена течност. Смятало се е, че 
консумацията води до духовно извисяване. Какаовите зърна са служили дори за уни-
версално средство при натуралната обмяна във и между племената. Какаото пристига 
в Европа най-напред в Испания през XVI в. Именно испанците добавят към какаото 
захарта и не осъзнават какво велико хранително откритие и удоволствие са създали. 
Шоколадовата напитка се използва и се разпространява отначало само за водещите 
съсловия: богатите и представителите на църквата. Поради осъзнатата възможност от 
големи печалби питието бързо става достъпно не само за „широките народни маси“, но 
се разпространява и зад граница, особено сред другите колониални държави. Разгръща 
се мащабна презокеанска търговия с всякакъв вид какаови зърна, докато се оформят 
днешните технологии. Различни рецепти се създават още през XVII в. от испанци, 
французи, британци, немци, нидерландци, италианци, белгийци. Особен интерес проя-
вяват британците, които налагат шоколада като задължителна напитка за мореплава-
телите. 

Европейците оценяват високо новия хранителен продукт. Започват всестранни на-
учни изследвания, които намират различни полезни качества – имуноукрепващо, то-
низиращо, стресоустойчиво, лечебно и хедонистично. 

Някъде в средата на XVII в. Франция първа организира производството на течен 
шоколад. Швейцария създава шоколада на блокчета, Британия – на млечния шоколад 
и на първите „шоколадови къщи“. Нидерландците също участват в процеса на изнами-
ране на шоколадови продукти. Индустриалната революция от средата на XVIII в. води 
до първите шоколадови фабрики, а часовото им производство рязко поевтинява про-
дуктите и ги прави достъпни. Оттогава водещи позиции в шоколадовото производство 
имат Белгия, Швейцария, Франция, Италия, Германия. Високо качество без компроми-
си! Днес вече се предлагат и шоколадови изделия за страдащи от различни хронични 
болести – диетични и други шоколади. Луксозните шоколадови изделия продължават 
да се изработват ръчно, някои от тях са влезли в религиозните ритуали на населението 
(великденските зайци). По данни на международната статистика цената на 1 kg качест-
вен шоколад е от 25 американски долара нагоре.

България се включва в горните процеси с разбираемо значително закъснение. 
Дълго време шоколадът и неговите изделия се произвеждат в занаятчийски условия. 
Използват се местни суровини, като гроздова мъст, мед, захарно цвекло, захарна метла 
и др. Производството на какао у нас започва едва през 30-те години на миналия век.

Захарта (от арабската дума шюкюр – sukkur) се добива първоначално от индийска 
захарна тръстика. Получаваният сладък сироп и кристали произхождат от Югоизточна 
Азия и Океания много векове преди Христа. Процесът се пренася на все по-но-
ви територии. Александър Македонски се среща със захарния продукт и го прена-
ся в Европа през III в. пр. Хр. Главен фактор освен потреблението е намирането на 
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подходящи, в случая субтропични, природни условия. Това са земите на Европа по 
Средиземноморието. Търговците от италианските градове-държави търгуват с т. нар. 
арабска сол. Стоката е скъпа, използва се като рядка подправка и за лекарствени нуж-
ди. Смята се, че при едно от своите пътувания до Новия свят Христофор Колумб е пре-
несъл захарната тръстика и там тя е намерила бързо широко разпространение. Всички 
колонизатори масово разпространяват захарната тръстика и в двете Америки. И днес 
там е центърът на производството на нерафинирана кафява захар. При преработката 
като допълнителен продукт се произвежда прочутия, особено от Куба, ром като алко-
холна напитка. Само за периода от средата на XVII до средата на XVIII в. производ-
ството на захар се утроява. Все по-големи количества захар прииждат от Америките и 
от Азия към Европа. 

Постепенно на европейския пазар и трапеза се събират местни и вносни суровини 
с голямо бъдеще при взаимното им използване. Това са мляко, кафе, какао, захар и 
др. Така се поставя началото на европейското сладкарство, което след това сериоз-
но променя вкусовете и хранителната култура на европейското население. Растящата 
употреба води до снижаване на цените, до подобряване здравето на населението и до 
интелектуалното му израстване в хранителната сфера. 

Пазарът на захар се задъхва от липсата на достатъчно меласа от захарна тръстика 
и нейното отглеждане се разпростира в топлите ширини на всички материци. Това 
растение се оказва недостатъчно и започва търсенето на друго растение, чиято прера-
ботка може също да доведе до производството на захар. Много скоро такова растение 
е намерено, и то в обхвата на умерените ширини, на които е разположена по-голямата 
част от територията и населението на Европа. Това е кореноплода Beta Vulgaria, из-
вестно у нас като захарно или още като бяло цвекло. През 1802 г. в Прусия се открива 
първата фабрика за производство на захар от захарно цвекло. Средно сега в Европа се 
произвеждат около 120 млн. t захарно цвекло и от него се произвеждат около 16 млн. t 
бяла (рафинирана) захар. Захарното цвекло се отглежда в страните с умерен климат и 
от него се произвежда около 40% от захарта в света. Най-големите европейски произ-
водители са Франция и Германия.

Родината на захарната тръстика, както и най-голям производител и консуматор е 
Индия. След нея идват страните от Централна и Южна Америка и особено Бразилия и 
Колумбия. Освен от тръстика и от цвекло, много по-малки количества захар се произ-
веждат и от други растения.

Кленовата захар е типична за Северна Америка и особено за Канада. Тя дава около 
80% от производството и потреблението.

Палмовата захар е характерна за страните, които отглеждат захарната палма. Това 
са Индонезия, Малайзия, Филипините и Индия. Палмовата захар е високоенергетична, 
получава се в занаятчийски условия и без използването на добавки. Реализацията е 
сред местното население. 

Биококосовата захар се получава от цвета на кокосовата палма на остров Ява в 
Индонезия. Високото захарно съдържание при високи температури се превръща в 
кристална нерафинирана захар.

Захарното сорго е зърнено растение, трева със сладък вкус, и от нея се приготвят 
различни сиропи. Соргото се отглежда в САЩ, Мексико, Индия, Китай и в някои юж-
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ноевропейски страни. У нас растението е известно като захарна метла и вече е почти 
ликвидирано.

Други видове захар с ограничено производство и използване са ябълковата, гроздо-
вата, млечните захари, захарната царевица и др.

У нас високоенергийната сладост се добива от незапомнени времена. Чрез изваря-
ване на сладки плодове и грудки се получава гъста сладка течност, наричана маджун. 
Някъде към нея се добавят индрише, орехи, сушени сливи. По-късно се налагат като 
захарни суровини цвеклото и захарната метла. Поради ниското захарно съдържание 
метлата отпадна преди десетилетия. В географията на захарното цвекло имаше тясна 
зависимост с бившите 7 захарни заводи: Лом, Плевен, Г. Оряховица (най-големия), 
Русе, Девня (кв. Повеляново), гр. Камено (най-малкия) и Пловдив. Около тях се раз-
виват суровинни зони със среден радиус около 5–60 km. Захарната ни промишленост 
разчиташе на внос на нерафинирана захар от Куба. Когато търговските отношения с 
Куба в средата на 70-те години охладняха и вноса намаля, пред българското земеделие 
и хранителна промишленост бе поставена задачата за рязко увеличение на местното 
производство на захар. При това бяха грубо нарушени агрономическите изиск вания 
за отглеждането на захарно цвекло. То участва в сложни сеитбообороти и не бива да 
има повече от 1/6 от дадено землище. Под административния натиск обаче се явиха зе-
млища в нарушен сеитбооборот. За няколко години в края на 70-те и в началото на 80-
те години българското производство на захарно цвекло рязко нарасна и от 6–700 000 
хил. t. надхвърли 2 млн. t. Средната захарност обаче рязко спадна и рядко надхвърля-
ше 10%, при нужни над 12%. Започна израждане и, въпреки усилията на учените от 
станцията в с. Царев брод до Шумен, производството продължи да намалява. Години 
по-късно, когато България преговаряше за членството в ЕС, тя нямаше аргументи да 
защити собствено модерно производство и загуби възможността да има собствена 
квота. Захарните заводи бяха унищожени и остана само частичната мощност на Г. 
Оряховица, която разчита на вносна суровина. 

При производството на шоколадови изделия особеното е преобладаването на внос-
ните суровини и то от различни географски ширини. Докато захарта идва от умерените 
ширини, какаото идва от топлите ширини. Главен производител и доставчик са Южна 
Америка (Бразилия, Перу) и Африка (Гана, Конго, Кот д’Ивоар).

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР

В обхвата на хранителната индустрия след Втората световна война най-голям про-
грес получи производството на захар. Това се отнася както за Европа, така конкретно и 
за нашата страна. Започнало с откриване на Захарната фабрика в София в началото на 
миналия век, захарното производство достига своя максимум около 1985 г. (460 хил. t), 
след което трайно намалява и се стабилизира на около 100-110 хил. t рафинирана за-
хар годишно. По-конкретно индустриалното производство се дължи на провежданата 
от българската държава протекционистична политика в края на XIX в. Чрез редица 
закони се насърчава родното земеделско, занаятчийско и промишлено производство. 
Търси се конкуренция на вносната захар от Русия, Австро-Унгария и други страни. 
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Първата концесия е дадена на белгийци през 1895 г. Фабриката се строи в София по 
белгийски проект и технология. Разчита се на крайния квартал с евтината земя и работ-
на ръка, както и на ниските тарифи за превоз на захарно цвекло от Северна България 
и от Софийското поле. Така се създава днешния квартал в столицата Захарна фабрика, 
въпреки че от нея отдавна са останали само работническите жилища, които се ползват 
и днес, макар че са по-маломерни от съвременните стандарти. През 1898 г. фабриката 
започва работа с около 500 работници и производство около 400–500 вагона захар 
годишно. В резултат на нови концесии до Първата световна война се появяват захарни 
фабрики в Русе, Горна Оряховица, Пловдив, с. Каялий (днес гр. Камено) до Бургас. Те 
са построени от белгийци, чехи и французи, но в съдружие с българи, за да ползват съ-
ответните улеснения. С промените в жп тарифите далечните превози на захарно цвекло 
стават нерентабилни и това засяга софийската фабрика. В крайна сметка през 1925 г. 
тя фалира, а оборудването е пренесено в русенската фабрика. През 1930 г. коопера-
цията Българска захар открива край Долна Митрополия, Плевенско, първата изцяло 
българска захарна фабрика. Капацитетът на нашите фабрики е около 5000 t годишно. 
Край всяка от тях се развива суровинен район. Местните земеделски производители 
получават редица улеснения за отглеждането на захарното цвекло, при ползване на 
отпадъците за фураж за домашните животни и др. По време на Втората световна война 
повечето захар заминава за Германия. 

Петте национализирани след Втората световна война фабрики създават държавно-
то индустриално обединение „Захарна промишленост“. Единствено инсталациите в 
Долна Митрополия са по-модерни. Фабриките се модернизират и разширяват, превръ-
щат се в комбинати, т. е. започват да произвеждат и захарни изделия. През 1960 г. се 
открива новото предприятие в Лом, а през 1964 г. – в Девня, Варненско. Към комбина-
та в Горна Оряховица се създава и научноизследователски институт. 

Както вече бе обяснено, още през 80-те години захарното производство навлезе в 
дълбока криза, от която не успя да излезе. При това положение при преговорите за 
членство в Европейския съюз България практически бе лишена от квота за производ-
ство на захарно цвекло, а количеството на захарта дори не можеше да запълни капа-
цитета на предприятието в Г. Оряховица, което остана единствено да работи, ако не се 
смятат миниатюрните мощности в Пловдив. Сега отново захарта е от внос. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ  
ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ

Стартирало още преди Освобождението в мизерни занаятчийски условия, това про-
изводство постепенно се разширява и модернизира, включително и в индустриални 
условия. Първите работилници за захар по нашите земи са от 1866 г. в Пловдив и в 
Свищов (на Георги Ценов). Малки модерни фабрики след Освобождението се откри-
ват в София, Варна, Русе – най-големите градове. Техният брой расте бавно и при на-
ционализацията при установяването на социализма има 21 фабрики с капацитет общо 
около 6 хил. t годишно. Главният фактор за тяхното разположение е потреблението. 
Захарни изделия се произвеждат в цеховете на захарните комбинати. Под влиянието 
на потребителския фактор се разкриват специализирани предприятия в най-големите 
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градове, а в София и Пловдив те са по няколко. Заради благоприятното си транспорт-
но-географско положение голямо предприятие се развива на 40 километра на север от 
столицата в Искърския пролом – в Своге.

При днешните условия най-големите предприятия са на следните фирми по места:
 • Mondelez international (Своге) – шоколадови изделия от известни марки;
 • Нестле България (София) – захарни изделия и шоколад;
 • Захарни заводи АД (Г. Оряховица) – лидер в производството на бонбони и тради-

ционни захарни изделия;
 • Престиж АД (В. Търново) – захарни изделия;
 • Захарни изделия ЕООД (Варна);
 • Победа АД (Бургас) – захарни изделия;
 • Захарен комбинат (Пловдив АД) – шоколадови бонбони, течен шоколад, какаови 

кремове. 
Към тези предприятия на пазара се добавя вносът на мултинационалните компании 

и продукцията на малки предприятийца с местно значение. 
Асортиментът на предприятията обхваща множество артикули с различни вкусови 

качества. Разнообразява се наборът на диетичните изделия, чието местно производ-
ство все още е недостатъчно. Асортиментът на предприятията се ориентира към на-
ционалния и регионалните пазари. Всяка година продукцията се обновява и една от 
причините за това е контролът върху предлагането на здравословни храни. 

Докато производството на захар се задържа, то производството на шоколадови и за-
харни изделия, включително и използването на заместители на захар, слабо нараства. 
За периода 2010–2014 г. увеличението е с 4 хил. t, което е около 10%.

Наблюдава се намаление и дори изчезване на традиционни в миналото български 
продукти за сметка на навлизане на световни по известност продукти и производите-
ли. Значителна част от българската продукция се настани на пазарите на Европейския 
съюз. Според НСИ само за 2014 г. България е изнесла 154,4 хил. t захар и захар-
ни изделия и 31,5 хил. t какао и изделия от него. Общата стойност на износа е за  
353 млн. лв. Например Нестле-България е европейски първенец по снабдяване на па-
зара с шоколадовите десерти Кит-Кат. Прави се проникване и на източните пазари. 

ТЪРГОВИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЗАХАР, ЗАХАРНИ  
И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ

Тук царува сложна борба между мултинационалните, националните и местните 
производители. 

Членството в ЕС разшири възможностите за предлагане и избор на потребителите. 
В резултат потреблението трайно расте. За периода 2011–2015 г., според НСИ, вносът 
на шоколад е нараснал с 20% и надхвърля 20 хил. t годишно. При захарта няма ясна 
тенденция, тъй като в обществото се засилва пропагандната кампания за здравословно 
хранене. За посочения период вносът се колебае между 162 и 297 хил. t. Официалната 
статистика мълчи за нелегалния внос и търговия в страната. Обществена тайна е не-
легалният внос от Турция и ролята на пазара в Димитровград по разпределянето из 
страната. Мрежата за крайна реализация покрива с различна плътност цялата страна. 
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Поради икономическата криза през последните години броят на стационарните заве-
дения за търговия бавно намаляват. Само за три години – 2012–2014 г., според НСИ, 
този брой е намалял от 126 на 120 хил. Това засяга в различна степен общите и спе-
циализираните магазини за хранителни стоки, захарни и шоколадови изделия. Според 
силата на потреблението специализираните магазини са главно в градовете, а общите 
хранителни магазини са в по-малките селища и главно по селата. 

От голяма важност са данните за хранителното потребление на жител според дома-
кинските бюджети у нас. За периода 2011–2015 г. се наблюдават следните тенденции. 
При захарта има плавен спад от 8,1 до 7,0 kg, при захарните изделия има растеж от 
1,4 до 1,8 kg, при шоколадовите изделия от 1,1 до 1,4 kg. Единствено при сладкар-
ските изделия от брашно има задържане на равнище 5,9–6,1 kg на жител. Всичките 
тези резултати са постигнати въз основа на бързо растящата средногодишна поку-
пателна способност на гражданите. За 2015 г. спрямо захарта на годишна база тя е  
3541 kg. Главните фактори са намалените крайни цени и растящото лично потребле-
ние. Данните обаче не са разпределени равномерно сред потребителите. Според кое-
фициента на Джини, неравенството при доходите е 35,4 за 2014 г., което е висока стой-
ност. За 2015 г. лице от едно домакинство разполага годишно с 4965 лв., от които 1463 
са за храни и напитки. При потребителски общ разход от 83,3%, цели 31,4% се падат 
на храните и безалкохолните напитки. Делът на хранителните разходи бавно намалява: 
от 36,2% за 2011 г. до 31,4% за 2015 г. според НСИ. Делът на разходите за образование, 
свободно време, културен отдих и туризъм достига 4,9%. 

Както вече бе казано, факторът цена е важен и докато другите съставки леко пос-
къпват, то захарта поевтинява. За периода 2010–2015 г. цената на килограм захар на-
малява от 1,83 на 1,39 лв. Какаото на прах поскъпва от 1,21 на 1,72 лв., а пчелният мед 
отива от 8,31 на 10,11 лв. за килограм. 

За 2014 г. чрез търговската мрежа са продадени захарни и шоколадови изделия за 
644 млн. лв. Като маса това е около 146 хил. t. продукция, като 2/3 от това количество 
се пада на захарните изделия Едрите търговци реализират около 70% от приходите. 
Асортиментът постоянно се обогатява. Продължава налаганото от векове азиатско 
влияние.

Макар и в по-малки количества, ръст има и при шоколадовите изделия. Първенец 
тук е столицата, където те достигат около 20% от „сладкия“ оборот. В ЕС все повече се 
държи на редица индикатори за качество: състав (ингредиенти-натурални, синтетич-
ни, концентрация на основна суровина), вкус, аромат, цвят, блясък, твърдост, пресност 
на продукта, защитеност посредством специални опаковки от външни вредни явления. 
Свойствата на продуктите са „ползи“ за потребителя, заради които той взима своите 
решения за покупка.

Захарните и шоколадовите изделия съставят немалка част от асортимента на търгов-
ските фирми. Те имат над 20% от покупките в големите търговски вериги: Кауфланд, 
Билла, Метро, Фантастико, Т-маркет и др. За 10 години (2006–2016) те разширяват 
пазарното си присъствие от 28 на 41% (Чириков, 2016).

Пазарът в България се развива с бързи темпове, отразявайки водещи търговски 
практики за приспособяване към потребителското търсене. Според Б. Сачански на 
българския ритейл пазар има три открояващи се лидера: Кауфланд, Билла и Лидл. От 
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тях Билла осъществява най-мащабна вътрешна експанзия и равномерна локализация 
на обектите си по територията на страната. Констатират се чести фалити на дребните 
търговци. Специализираните магазини се развиват с трудности. Нищожен е делът на 
електронната търговия с хранителни продукти – едва около 0,5% от общата хранител-
на търговия, включително алкохола. 

За отбелязване са следните тенденции:
1. Расте честотата на покупките за сметка на количеството.
2. Расте интересът към родните продукти.
3. Въпреки положителните нагласи потребителите продължават да са предпазливи.
4. Расте присъствието на чуждестранни капитали и търговски вериги.
5. Инвестициите в иновативни продукти са умерени.
6. Расте преструктурирането по посока на модерните ритейлъри и утвърждаване на 

определени търговски формати.
7. Навлизат модерни комуникационни и информационни технологии.
8. Съблюдават се все повече европейските стандарти и социални ангажираности. 

Например Билла осъществи национална кампания за подпомагане на хора в неравно-
стойно положение.

9. Подобрява се законодателството.
10. Засилва се ролята на НПО.
В заключение може да се твърди, че потенциалът на търговията с разглежданите 

хранителни продукти е голям. На пазара на захарните и шоколадовите изделия има 
нови моменти. Расте чувствителността към качеството на продукта. Регионалната ор-
ганизация остава стабилен основен фактор. Цялостното състояние на страната се проя-
вява именно чрез регионалността. Ограничената суровинна база изисква териториална 
гъвкавост. Продуктовите групи са обвързани с вноса и износа. Наред с проникването 
на чужди изделия и марки, определена устойчивост показват традиционни български 
продукти.

SUMMARY

The interdisciplinary researches between geographers and economists are extremely rare 
in our literature. They are also rare when the research comes from authors from two different 
universities. 

The goal is general: to get into the field of people’s behavior throughout the agribusiness 
chain with sugar and chocolate products. The theme is developed in several plans. First of all, 
the triangle’s touch points are found: economic geography–economy–market. The compari-
sons prove that market realities in Bulgaria are with similar characteristics to those abroad. 
The behavior of the Bulgarian consumer and trader and the behavior of his colleagues abroad 
is similar also. Despite the different speeds of the development waves, the sugar and choco-
late sector in Bulgaria is growing linearly and rightly. There is a significant difference be-
tween the capital and the rest of the country. The reasons are various. The large retail chains 
that have come from abroad in recent years already have over 70% of the revenue. 

The limited and missing local raw materials put the limited Bulgarian domestic market in 
a high dependence of imports. Therefore, final product exports are crucial for the final results. 
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КАТО ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  

НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
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Катедра Социално-икономическа география

Dimitar Dimitrov. EVALUATION OF THE TRANSPORT-GEOGRAPHICAL POSITION AS A FACTOR IN 
THE REGIONAL DEVELOPMENT IN NORTHEASTERN BULGARIA

The transport-geographical position of a territory is an important factor for its regional, local and complex 
social-economic development. Some regions in the national geographic territory of Bulgaria have unique possibili-
ties to use their position as a catalyzer for its development. Such is the region of Northeastern Bulgaria. 

The article justifies the optimizing territorial model for the development of the transport infrastructure of the ter-
ritory through which the problems of the region can be resolved in a permanent way, and conditions for the achieve-
ment of a sustainable and balanced model in its regional development can be created. 

Key words: regional development, regional policy, regional development, local self- government, transport 
infrastructure, transport policy.

Транспортно-географското положение на една територия е важен фактор за нейно-
то регионално, локално и комплексно социално-икономическо развитие. Някои регио-
ни в националното географско пространство на България имат уникалните възможнос-
ти за неговото използване като катализатор на това развитие. 

Такъв е регионът на Североизточна България. Обосновка на териториалния обхват, 
географската идентичност и границите му (фиг. 1) съм направил в други научни пуб-
ликации и разработки. Тук географското положение е повлияло съществено върху спе-
цифичното пространствено развитие и локализация на транспортната инфраструкту-
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ра. Тя, от своя страна, е рефлектирала върху формирането на специфичен регионален 
модел, който не се наблюдава в нито един друг регион на страната. Той се изразява в 
това, че центърът на модела, в социално-икономически смисъл, е неговата географска 
периферия, а периферията на модела е неговият географски център, „хардланда“ на 
нейната територия. По този начин в необлагодетелствано положение по отношение на 
транспортната си обезпеченост са поставени голям брой общини, разположени в цен-
тралните части на Североизточна България. Пониженият транспортен достъп рефлек-
тира и върху другите нейни социално-икономически характеристики: понижена транс-
портна мобилност на населението, ограничен достъп до социалните фондове, пони-
жени възможности за усвояването на културно-историческия и природно-ресурсния 
потенциал на територията. 

Тези нейни характеристики влияят върху инвестиционната ѝ атрактивност и по-
нижаването на инвестиционния ѝ потенциал. Това е и една от причините стопанска-
та специализация на тази територия да има ясно изразена моноцентрична насоченост 
главно в зърнопроизводството. Това в голяма степен ограничава възможностите за 
диверсификация на трудовата заетост на фактора работна сила. В този отрасъл (зър-
нопроизводството) трудовата заетост е много ниска поради високата степен на меха-
низация и автоматизация на производствените процеси. Това е една от причините за 
поддържането на устойчиви индекси на безработица в общините от региона. 

Всички тези фактори и обстоятелства допринасят за по-ниския социален стандарт 
на местното население и по-ниските равнища на качеството на живота в тези общини. 

Важен инструмент за преодоляването на негативните регионални и локални ефекти 
от ситуирането на този модел е пространственото развитие на транспортната инфра-
структура. Спецификата и сравнителните преимущества на транспортно-географското 
положение на Североизточна България са важна предпоставка за нейното развитие 
при новите обществено-икономически и геополитически условия.

Транспортно-географското положение е основна категория в Географията на транс-
порта. То е подкатегория на по-обхватната категория в географията – географско по-
ложение. 

Транспортно-географското положение е: отношението на дадена територия, ра-
йон, териториална единица, административно-териториална единица или друг гео-
графски обект спрямо значими транспортни инфраструктурни обекти (транспорт-
ни коридори, автомагистрали, автомобилни пътища, железопътни линии, летища, 
пристанища, протоци, плавателни реки, плавателни канали, тръбопроводи, петролни 
и газови терминали, контейнерни терминали и т. н.). 

То не трябва да се схваща само и единствено като териториално отстояние до тях, а 
преди всичко като степен на изграденост на връзките, степен на функционална транс-
портна обвързаност с тях и осигурени възможности за надежден транспортен достъп 
до тях. В близкото минало в научната литература по транспортна география като водещ 
критерий за „благоприятността“ на транспортно-географското положение се считаше 
териториалното отстояние на географския обект до тази транспортна инфраструктура 
или до естествени транспортни обекти.

Понастоящем факторът време за транспортен достъп не е водещ при тези оценки. 
През последните три десетилетия като определящ критерий за оценка на благоприят-
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ността на транспортно-географското положение в транспортната логистика все повече 
се налага степента на функционалната обвързаност на транспортната инфраструктура 
между двата обекта с оглед извършване на транспортната услуга „точно в срок“. Този 
критерий се отнася преди всичко за товарните превози, но е съществен, тъй като те 
формират приблизително 85% от приходите от транспортните дейности. 

При пътническия транспорт факторът „време“ за извършване на транспортните 
услуги е водещ. От друга страна, транспортно-географското положение, за разлика 
от други подкатегории на географското положение (астрономическо и природогео-
графско, които са относително константни във времето и пространството величини), 
е променливо. При развитието на транспортната инфраструктура (строителство на 
нови обекти, тяхното технологично и функционално обвързване) и динамиката при 
развитието и функционирането на формите на териториална организация в транспорта 
(транспортни възли, транспортни центрове и др.), неговите характеристики биха мог-
ли да се променят както във възходящ, така и в низходящ порядък.

Транспортната инфраструктура е част от по-обхватната категория инфраструкту-
ра. В научните среди няма единно мнение по отношение на същността и съдържание-
то на категорията инфраструктура. Особено разнопосочни са мненията за същността 
и съдържанието на екологичната инфраструктура. Някои автори, освен технически 
съоръ жения за пречистване на атмосферния въздух (въздушни филтри, абсорбатори и 
др.), пречиствателни станции и инсталации за пречистване на замърсените индустри-
ални и битово-фекални води, отнасят към нея дори изкуствено създадените паркови 
зони и зелени площи в населените места.

Независимо от различните становища в основни линии под инфраструктура след-
ва да се разбира онази част от изградените дълготрайни материални активи (ДМА), 
които не участват пряко в процеса на общественото производство и обезпечаването 
на ежедневния живот на населението, но без наличието на които те или биха били 
силно затруднени, или напълно невъзможни в техния съвременен смисъл и измерения. 

Територията на Североизточна България има значими преимущества по силата на 
своето транспортно-географско положение, каквито не притежава нито един друг ре-
гион в националното географско пространство. Те позволяват ситуирането на такъв 
пространствен модел на транспортната инфраструктура, чрез който да бъдат устой-
чиво решени визираните по-горе проблеми, резултат от продължителните влияния на 
този своеобразен модел „център-периферия“ в регионалното ѝ развитие. Те се изразя-
ват в следните акценти и характеристики:

 • Това е регионът от националната територия, който има най-голяма териториална 
близост между два естествени транспортни обекта, като р. Дунав (Дунавския воден 
път, чрез канала: Рейн-Майн-Дунав и речното трасе Ротердам-Сулина) и Черно море 
(фиг. 1).

Отстоянието между най-голямото речно пристанище Русе и най-голямото черно-
морско пристанище на нейна територия Варна е 182 km. Връзката между пристанище 
Варна и другите две речни пристанища Тутракан и Силистра по течението на реката 
допълнително се скъсява, респективно Варна-Тутракан (176 km) и Варна-Силистра 
(156 km). Това е важна предпоставка за развитието на инфраструктурните компоненти 
на транспортната логистика в целия Европейски Югоизток. Развитието на интермо-
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далните транспортни линии е един от изведените приоритети в европейската транс-
портна стратегия Транспорт-2050. 

 • Територията на Североизточна България има относително еднороден географски 
фундамент. 

На територията ѝ няма значими орографски бариери, които да лимитират или за-
бавят пространственото развитие на транспортната инфраструктура. Това позволява 
относително равномерното ѝ развитие и така биха могли да се решават и определени 
регионални и локални проблеми.

 • Териториалната ѝ близост с някои макрорегиони на перспективен икономиче-
ски растеж: Русия и Евразийското икономическо пространство, Кавказ, Средна Азия, 
Близкия Изток, Северна Африка и др.

Това поставя територията на Североизточна България в зоната на „маргиналната 
комплиментарност“ и „контактност“ между икономическото пространство на ЕС и 
визираните региони. Според Дергачов (1995) териториите, попадащи в зоната на кон-
тактност между региони с различни характеристики, в перспектива ще се превърнат в 
територии на ускорен икономически растеж. Материалният носител на икономически-
те, културните и други връзки между тях е транспортната инфраструктура.

Фиг. 1. Териториален обхват и пространствено развитие на транспортната мрежа  
в Североизточна България

Fig. 1. Territorial extent and development of the transport network in Northeastern Bulgaria
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Връзката между транспортната инфраструктура и регионалното и локалното 
развитие на територията е пряка. Регионалната политика, прилагана по отноше-
ние на развитието на една територия, е интегрална политика. Нейната същност 
и специфика се изразяват в такова съчетание на отделните секторни политики по 
територията, чрез което да се генерира териториален синергизъм, който да води 
до постепенно подобряване на нейните комплексни социално-икономически и инфра-
структурни характеристики. 

Първото и задължително условие за генерирането на този териториален синергизъм 
е наличието и пространственото развитие на оптимален териториално-функционален 
модел на транспортната инфраструктура. Това позволява постепенното наслагване по 
нея на другите елементи на инфраструктурата на социално-икономическия и общест-
вения живот.

Благоприятното транспортно-географско положение на една територия е важна 
предпоставка за нейното перспективно социално-икономическо развитие. За да се пре-
върне то в устойчив фактор, е необходима неговата валоризация. Тази валоризация би 
могла да се постигне само в резултат на формирането на рационален пространствен 
модел на развитие на транспортната инфраструктура в нея.

Ситуираният пространствен модел на транспортната инфраструктура на територия-
та на Североизточна България е нерационален. Той не води до валоризацията на нейно-
то иначе благоприятно транспортно-географско положение. Този модел е резултат на 
пространствени наслагвания на влиянията на комплекс от фактори: геополити чески, 
политически, социално-икономически, природни, екологични, технически и техноло-
гични и др. Силата на всеки един от тях в една или друга степен е предопределена от 
транспортно-географското положение на нейната територия.

През различните исторически периоди от обществено-икономическото развитие на 
страната влиянието на транспортно-географското положение е с променливо влияние 
и сила. 

Транспортно-географското положение на днешната територия на Североизточна 
България е оценено още през периода на класическата древност (Антична Гърция и 
Рим). През тази епоха са локализирани и развити главните черноморски пристани-
ща: Одесос (Варна), Дионисополис (Балчик) Тиризис или Акре (Калиакра). С по-огра-
ничени локални функции през тази епоха е пристанището в местността Болата при 
с. Българево. За локализацията на тези пристанища важен фактор е бил стопанската 
специализация на територията в производството на зърнени храни (преди всичко пше-
ница). Ето защо тези черноморски пристанища се специализират в износа на зърно за 
древногръцките градове полиси: Ефес, Троя, Асос, Пергам и др., а на по-късен етап и 
за други региони в Римската империя. По този начин в обхвата на днешната контактна 
зона „суша-море“ по бреговата линия се формира транспортно-урбанистична ос с не-
прекъснато засилващи се във времето транспортни и селищни функции. Развитието на 
транспортните функции на пристанищата катализира демографското и пространстве-
ното развитие на селищата по Черноморското крайбрежие в Североизточна България.

На по-късен етап започва прокарването на пътища от тези пристанища към вътреш-
ността на територията. Това е свързано с развитието на попътни укрепени градове кре-
пости по тези направления. Така през периода на Римската епоха възникват градовете: 
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Марцианополис (Девня), Овеч (Провадия), Мисионис (Търговище) и др. По този начин 
още през периода на класическата древност е формирано основното направление по 
паралела на главната транспортно-урбанистична ос на територията на Североизточна 
България. Днешното му трасе е приблизително по същото направление: Варна–Девня–
Провадия–Шумен–Търговище–Попово – за Г. Оряховица и София.

През периода на римската колонизация на Балканския полуостров и покоряване-
то на Тракия и Дакия при управлението на император Траян (98–117) започва фор-
мирането на третата транспортно-урбанистична ос на територията на Североизточна 
България. Тя се развива на базата на развитието на дунавските пристанища: Сексагинта 
Приста (Русе), Трансмариска (Тутракан), Доросторум (Силистра). Първоначално тех-
ните главни функции са преди всичко отбранителни, част от укрепения лимес от гра-
дове крепости, които Римската империя ускорено изгражда по долното течение на  
р. Дунав като бариера срещу все по-интензивните набези от север на чергарски племена 
(хуни, узи, кумани, печенеги, хазари, татари и др.). Поради нарастващото транспортно 
значение на р. Дунав тези селища много бързо засилват пристанищните си функции и 
на по-късен етап тяхното пространствено, стопанско и демографско развитие е функ-
ция на пристанищните им дейности. По този начин постепенно във времето се фор-
мира третата главна транспортно-урбанистична ос на територията на Североизточна 
България.

През периода на Средновековието територията на днешна Североизточна България 
придобива още по-голяма политическа, стопанска и културна тежест. Като „люлка“ на 
Българската държава и държавност, от нейната територия продължава пространственото 
развитие на пътната мрежа в западна и южна посока. Започва строителството на някои 
второстепенни пътища към вътрешните територии на региона. Търговска и транспортна 
тежест придобиват някои селища като Абритус (дн. Разград), който се утвърждава като 
важно тържище на зърнени храни за цяла Северна България. Това води и до определена 
промяна в пространствената конфигурация на шосейната мрежа. Като цяло, през този 
период се експлоатират основно изградените през Римската епоха пътища.

Сравнителните преимущества на транспортно-географското положение на Се-
вероизточна България са оценени високо през периода на Българското Възраждане 
от английския кралски двор. Това става при построяването на първата жп линия по 
българските земи в рамките на Османската империя – Русе–Варна. Англия поставя 
като императив пред Високата порта строителството на тази жп линия, като разглежда 
трасето ѝ като инфраструктурен компонент от едно много по-голямо трасе на сухо-
земно-водна транспортна система от Лондон до Бомбай (дн. Мумбай) и Калкута (дн. 
Колката) в Индия с технически възможности за развитието на комбинирани превози. 
Тази транспортна система предвижда взаимодействието между: морски-речен-желе-
зопътен-морски-сухоземен транспорт от Лондон през Западна, Централна, Източна 
Европа, Черноморския басейн, Кавказ, Средна Азия за Индия. За Османската империя 
жп линията не е била приоритет в този период, тъй като е периферна за нейната те-
ритория и е с ограничени стопански функции. Независимо от това османската власт 
се подчинява на своя основен геополитически съюзник Англия и линията е построена 
само за три години (1863–1866 г.). Поради всичко това тя не отчита транспортните 
потребности на територията, през която преминава трасето, и по него са допуснати 
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много нерационални териториално-устройствени решения. Така например жп гарата 
на Разград отстои на 5 km от града, което създава редица неудобства от гледна точка на 
транспортната логистика. Този териториално-устройствен и функционален проблем 
не е намерил рационално решение и досега. Построяването на жп линията и засилва-
нето на функциите на Русенското пристанище през периода водят и до развитието на 
други пътища към него в южно, източно и югоизточно направление. От важно транс-
портно инфраструктурно значение е развитието на трасето от Русе за Бяла и Търново. 
По него през периода е изградено уникално за времето си транспортно съоръжение, 
каквото е мостът над р. Янтра при гр. Бяла, построен от самоукия възрожденски строи-
тел Уста Кольо Фичето. Този мост за времето си представлява шедьовър на транспорт-
ното строителство и архитектурата не само за Североизточна България, но и за целия 
балкански регион. Днес мостът е с изчерпани пропускателни възможности, поради 
което трафикът е изместен по нов мост, построен източно от него. Днес мостът на 
Кольо Фичето е със статут на паметник на културата, но се намира в лошо техническо 
състояние, руши се и се нуждае от значителни ресурси за ремонтно-укрепителни и рес-
таврационни дейности. По този начин се формира четвъртата (меридионална) транс-
портно-урбанистична ос, която транспортно бележи територията на Североизточна 
България от запад. 

През периода на буржоазно-демократичното развитие на България (1878–1944) срав-
нителните преимущества на транспортно-географското положение на Североизточна 
България не са оценени рационално. Независимо от това в резултат на известно ин-
фраструктурно развитие нараства транспортното значение на визираните транспорт-
но-урбанистични оси. През този период в основни линии е формирана основната кон-
фигурация на жп мрежата в Североизточна България. Инфраструктурно развитие по-
лучават дунавските и черноморските пристанища. Нараства транспортното значение 
на пристанищата на Русе и Варна. През 1942 г. при Русе влиза в експлоатация ферибот, 
превозващ и жп секции, чрез който в продължение на 12 г. се осъществява връзката 
между шосейните и жп мрежите на България и Румъния. През този период Варна се 
утвърждава като главно наше черноморско пристанище.

Независимо от тези позитивни аспекти в развитието на транспортната инфраструк-
тура на територията на Североизточна България, нейното техническо и технологично 
ниво остава на много ниско равнище.

През този период се формира и една ясно изразена регионална диспропорция в раз-
витието на транспортната инфраструктура: ускорено развитие в нейните южни, юго-
източни и западни части, и ниска степен на развитие и понижена транспортна достъп-
ност на централните части на територията ѝ (района на Добруджа) и приграничните 
територии при сухоземната граница с Румъния. Главните фактори за формирането на 
тази регионална диспропорция са следните:

За 27-годишен период (от 10. 08. 1913 г., съгласно клаузите на Букурещкия мирен 
договор, до 07. 09. 1940 г., съгласно договореностите в Крайовската спогодба) терито-
риите североизточно от линията Балчик-Тутракан (Южна Добруджа) са извън преде-
лите на България (фиг. 2).

Тя е присъединена към територията на Румъния в резултат на неуспешните за 
България Балканска (1912) и Междусъюзническа (1913) война. Тази териториална про-
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мяна на държавните граници на България е препотвърдена и от клаузите на Ньойския 
договор (27.11.1919 г.) след края на Първата световна война. През този период румън-
ският политически елит не гледа на тази новоприсъединена територия като на своя, 
съзнавайки, че това е временно политическо положение, и не насочва усилия и ресурси 
за стопанското ѝ развитие и развитието на транспортната инфраструктура. Построени 
са само някои второстепенни транспортни обекти, както и жп линията от Негру Вода 
до Добрич (фиг. 1).

Вторият фактор, влияещ върху по-ниската териториална наситеност с транспортна 
инфраструктура в тази част на Североизточна България, е естественият стремеж на 
териториалните общности за съхранение на плодородния почвен фонд за целите на зе-
меделското производство. Този стремеж е обясним, оправдан и трябва да се насърчава 
и сега при провеждането на регионалната и транспортната политика в района на Южна 
Добруджа, чрез търсенето на съвременни и модерни териториално-устройствени и 
технически решения при регионалното развитие на транспортната инфраструктура.

През периода на планово-централизираното развитие на стопанството (1944–1989) 
са изградени приблизително 95% (в стойностно изражение от ДМА) на транспортната 
инфраструктура на територията на Североизточна България. Значението и оценката 
на фактора транспортно-географско положение през този обществено-икономически 
период следва да се разглежда в контекста на геополитическото положение на тери-

Източник: https://www.google.bg

Фиг. 2. Политическо разделение на Североизточна България в периода 1913–1940 г.

Fig. 2. Political division of Northeastern Bulgaria in the period of 1913–1940
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торията ѝ. Влиянието на тези два фактора и икономическото развитие на страната в 
политическата орбита на бившия Съветски съюз са водещите при пространственото 
развитие на транспортната инфраструктура по нейната територия. През този период 
са изградени значими транспортни инфраструктурни обекти. Някои от тях, поради 
гео политическата преориентация на страната след 1989 г. и промяната на вектора на 
външноикономическите връзки, не се използват ефективно. В резултат на това, те но-
сят значителни финансови загуби за България поради пропуснати ползи и за разходи 
по поддръжката. Поради това е необходимо преформулиране на техните функции при 
новите геополитически и икономически условия и тяхното функционално вписване в 
нов рационален пространствен модел за развитие на транспортната инфраструктура 
в района. Независимо от това тези инфраструктурни обекти освен транспортно имат 
и важно регионално и локално значение, поради това че влияят върху засилване на 
устойчивостта на селищната мрежа. При определени условия те биха могли да се пре-
върнат и във важен фактор за постигането на устойчив регионален модел на развитие 
в Североизточна България. С по-важно регионално значение от изградените през този 
период на нейната територия са следните транспортни инфраструктурни обекти:

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ НА ВАРНЕНСКИЯ  
ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ

Неговото благоприятно транспортно-географско положение се подсилва от при-
родните му дадености и предпоставки – удобния за развитие на пристанищна инфра-
структура Варненски залив, както и удобните за развитието на пристанищна инфра-
структура езера (Варненското и Белославското), разположени западно от залива. Те 
са тектонски, с максимална дълбочина от 18,5 m, което за разлика от трите Бургаски 
езера (Атанасовско, Вая и Мандренско, имащи максимална дълбочина от 1,2 m) ги 
прави удобни за корабоплаване и развитие на пристанищна инфраструктура по тех-
ните брегове. Тези им сравнителни преимущества са от много важно значение за 
осъществяване на технологичното взаимодействие между морския и другите видове 
магистрален транспорт (жп, автомобилен, тръбопроводен). Тези естествени даденос-
ти са използвани при инфраструктурното развитие на Варненския транспортен възел. 
Сравнителните преимущества на благоприятното транспортно-географско положе-
ние на Варненския залив и двете езера са оценени от акад. Ан. Бешков в поредица от 
студии (1953–54, 1957, 1959), в които разкрива важното им значение за развитието 
на пристанищната инфраструктура. През 1901 г. е прокопан и влиза в експлоатация 
плавателният канал между Варненския залив и Варненското езеро. Това насочва век-
тора на развитието на Варненския пристанищен комплекс в западна посока. Академик 
Бешков обосновава необходимостта от прокарването на втория плавателен канал 
между Варненското и Белославското езеро (1974) и изграждането на индустриалното 
пристанище Варна-Запад на западния бряг на Белославското езеро. Това пристанище, 
освен важно транспортно, има и важно социално-икономическо значение. То отстои 
на 25 km от морето и е специализирано в транспортното обслужване на Девненската 
промишлена зона. Това индустриално териториално съсредоточие е най-голямото не 
само в България, но и в целия Балкански регион. По този начин се формира една от 



230

най-значимите транспортно-логистични оси в цялата страна. Тя е инфраструктурна-
та основа на формираната Варненско-Девненска промишлена агломерация. Подробна 
еколого-градоустройствена оценка на териториално-устройствените ѝ проблеми е на-
правил Гешев (1982). Зоната с 25 km дължина по северния бряг на двете езера е насите-
на с транспортна и друга инфраструктура, изградена изцяло през този период. Поради 
резкия спад в търговско-икономическите връзки между България и държавите от пост-
съветското пространство (преди всичко с Русия и Украйна) голяма част от нея не се 
използва рационално и по предназначение. По тази причина е необходимо преосмис-
ляне и преформулиране на функциите на някои от тези инфраструктурни обекти при 
новата стопанска и политическа конюнктура това вече се извършва. Така например, 
вече е прието решение на Варненския ОС за релокализацията на пристанище Варна-
Изток от сегашното му място на десния бряг на Варненския залив, на 5 km в западна 
посока в района на Сухото пристанище. Реализацията на такъв проект е рационално 
както от териториално-устройствена гледна точка, така и от гледна точка на по-доб-
рите възможности за функционална обвързаност на пристанищната инфраструктура 
с линейните и точковите обекти на инфраструктурата на другите видове магистралин 
транспорт (жп, автомобилен, тръбопроводен). Съгласно същото решение на ОС Варна, 
се предвижда днешното пристанище Варна-Изток да бъде превърнато в туристически 
атракцион, да се използва само за пътнически превози и да бъде създаден музей на 
историята на пристанище Варна. Така значително ще нараснат възможностите за раз-
витие на интермодалните превози по релацията: р. Дунав-Черно море.

Важен инфраструктурен компонент на Варненския транспортен възел е приста-
нището на фериботния комплекс „Варна-Иличовск“, локализирано на южния бряг 
на Белославското езеро. Той влиза в експлоатация през 1978 г. и до сега е уникално 
пристанищно съоръжение, имащо някои сравнителни преимущества в общоевропей-
ски план. Техническият му капацитет възлиза на 4,1 млн. t товарооборот на година. 
Поради промяната на геополитическата ориентация на страната в периода след 
1990 г., той вече повече от две десетилетия работи с до 25% от своя капацитет. За 
това има причини, които са извън възможностите за решаване от България. Една от 
тях е, че партниращото пристанище Иличовск се намира на територията на Украйна. 
Пристанищната инфраструктура на ферибота в него е изградена изцяло по времето на 
бившия Съветски съюз. Между двете държави има много нерешени проблеми по отно-
шение подялбата на неговите активи. Освен големия техни чески капацитет, фериботът 
има и друго сравнително преимущество: той притежава и единствения терминал в ЕС 
за подмяна на колесното жп междурелсие от европейски стандарт (1435 mm) на руски 
стандарт (1520 mm). То трябва да се използва за привличане на товари по жп транспор-
та в Югоизточна Европа по направление към постсъветското пространство. Нерешен 
все още териториално-устройствен проблем е, че подхода до терминала на ферибота 
се осъществява по еднопосочна линия, което затормозява ритмичността на трафика. 
Преформулирането на функциите на ферибота следва да се насочат към перспектив-
ното развитие на интермодалните транспортни линии и комбинираните превози по на-
правление Варна–Севастопол (Крим)–Симферопол–Керч чрез новия полимагистрален 
мост за континентална Русия. Другата възможност е до руското пристанище Кавказ и 
грузинските пристанища Поти и Кутаиси. По този начин фериботът ще се превърне 
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във важен инфраструктурен компонент по трансконтиненталното транспортно трасе 
от Лондон през Черно море, Кавказкия регион и Средна Азия за Колката (Индия). 
Значението и тежестта на Варненския транспортен възел нарастват и в резултат на 
нарастващите функции и транспортен трафик на летищния комплекс. Изграждането 
на газов хъб или терминал на газопровода „Южен поток-2“ допълнително ще доведе 
до нарастване на транспортното и геополитическото значение на Варненския транс-
портен възел.

Инфраструктурното развитие на пристанище Балчик се извършва през този период. 
То е третото по товарооборот наше черноморско пристанище (след Бургас и Варна). 
Пристанище Балчик е „морската врата“ на Добруджа. В голяма степен неговата спе-
циализация е предопределена от специализацията на Добруджа в земеделието и агро-
бизнеса (преди всичко в производството на зърнени храни – пшеница, царевица, както 
и някои технически култури, като слънчоглед).

Пристанище Балчик е разположено на 40 km северно от Варна. То се характеризира 
с преобладаващо южна експозиция. Общата му пристанищна площадка е на приблизи-
телно 13,5 дка, включително и площта на вълнолома. В техническо отношение е мно-
гофункционално пристанище, оборудвано със съвременна техника. Специализирано 
е в обработката на генерални, насипни, растителни, наливни товари и поща, с непре-
къснат режим на работа. Основната характеристика на пристанището е обработката 
на насипни, предимно зърнени, товари. Пристанище Балчик разполага с две товарни 
места с обща дължина от 164 m, което позволява да се обработват едновременно два 
плавателни съда. Мястото на пристанищния терминал е обособено при кейовата стена, 
изградена при разширяването на вълнозащитния мол. На същото уширение, свързва-
що мола с брега, са разположени открити складове с обща площ от 4,2 дка, товаро-раз-
товарното оборудване и обслужващите сгради на пристанището. Пристанището има 
максимална безопасна дълбочина на газене от 8 m. Пристанищният терминал разпо-
лага с два новозакупени фендера (отбивни съоръжения) – „Fentek“ от Германия, с из-
ползването на които безопасната дълбочина се увеличава. Надстройката на кейовите 
стени е на височина 2,2 m над средното водно ниво. От 25. 05. 2006 г. пристанищен 
терминал Балчик е отдаден на концесия за период от 25 години. „Порт Балчик“ АД, 
като пристанищен оператор на Пристанищен терминал Балчик, следва политика на 
постоянно техническо и технологично обновление и модернизация. Въведен е стан-
дарт за качество ISO 9001. 2000 и е едно от първите черноморски пристанища, серти-
фицирано спрямо изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и 
пристанищата – ISPS Code.

По отношение на териториалното и функционалното развитие на пристанище 
Балчик, лимитиращо влияние имат следните фактори:

 • черноморският бряг в района на Балчик се характеризира с активни свлачищни 
процеси, което затруднява развитието на подходната транспортна инфраструкту-
ра към пристанището, както и прилагането на съвременни териториално-устрой-
ствени решения, които да оптимизират неговото функциониране;

 • пристанището има ограничено технологично взаимодействие с другите видове ма-
гистрален транспорт (с изключение на автомобилния), което в много голяма степен 
ограничава неговата специализация при обработката на масови и генерални товари;
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 • липсата на пряко технологично взаимодействие преди всичко между морския и жп 
транспорта силно лимитира нарастването на неговия товарооборот в перспектива;

 • значителната денивелация между площадката на пристанищния терминал Балчик 
и Добруджанското плато в голяма степен ограничава транспортният достъп до 
терминала.

Това неудобство не би могло да се избегне, без да бъдат възприети нови територи-
ално-устройствени решения. Такива технически решения са предложени от акад. Ан. 
Бешков в неговата студия „Транспортната проблема на Добруджа“ (1951). 

В основни линии неговите идеи се заключават в следното: използването на тръбо-
проводен пневматичен транспорт за транспортирането на зърно при взаимодействието 
между морския (порт Балчик) и железопътния и автомобилния транспорт (изгражда-
не на терминал на Добруджанското плато с осигурен транспортен достъп до него на 
жп и автомобилен транспорт), който технически да обезпечава товаро-разтоварните 
операции. По този начин, според Бешков, ще се преодолее лимитиращото влияние на 
сложността на черноморския бряг по отношение пространственото развитие на прис-
танището.

Въпреки оригиналността си, тази идея е трудно осъществима при новите иконо-
мически условия не само поради ограничените финансови ресурси на държавата, а и 
поради дългия срок на концесионния договор на пристанище Балчик (25 години). Това 
в голяма степен ограничава институционалните възможности от страна на държавата 
да влияе върху реализацията на нови териториално-устройствени решения за функ-
ционалното развитие на пристанище Балчик.

ИНФАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ НА РУСЕНСКИЯ  
ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ

Важен инфраструктурен компонент в него е полимагистралният мост над р. Дунав, 
известен в близкото минало като „Моста на дружбата“. Два са водещите фактори за 
териториалната му локализация в Русенския транспортен възел: транспортно-географ-
ското положение и геополитическата обвързаност на страната с бившия Съветски съюз 
и другите държави от Източна Европа от тогавашния СИВ. Той е полимагистрален (жп 
и автомобилно трасе), има дължина от 2,8 km и е разположен 30 m над повърхността 
на реката. Мостът се експлоатира вече 62 г., има голяма пропускателна способност и 
за визирания период е основният носител на икономическите връзки между България 
и държавите от Източна Европа (бившите социалистически страни). Мостът при Русе 
и днес е уникално транспортно инфраструктурно съоръжение. При направените две 
технически експертизи (1992 и 1996 г.) с цел аргументиране на строителството на вто-
ри мост („Нова Европа“, вече построен и влязъл в експлоатация при Видин-Калафат) 
неговият фундамент, както и цялата стоманобетонна конструкция не показват никакви 
отклонения от първоначалните инжекции в скалната основа. Дори вече три години 
след влизането в експлоатация на втория мост „Нова Европа“ не се наблюдават съ-
ществени промени при трафика от периода преди това. Този мост е пример за устой-
чиво транспортно инфраструктурно строителство в страната, а и извън нея. Въпреки 
построяването и влизането в експлоатация на втория мост „Нова Европа“, мостът при 
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Русе и в перспектива ще запази позицията си на основен обект на транспортната ин-
фраструктура по цялата северна граница на страната.

Основният инфраструктурен компонент, на базата на който функционално се из-
гражда Русенският транспортен възел, е Русенският пристанищен комплекс. Той 
включва няколко основни инфраструктурни обекта: пристанище Русе-Изток, приста-
нище Русе-Запад, пристанище Русе-център и Речна гара-Русе. На тази основа проти-
ча развитието на линейната транспортна инфраструктура в обхвата на транспортния 
възел. 

В структурно-организационно и управленско отношение към Русенския пристани-
щен комплекс се отнасят и пристанищата Тутракан и Силистра. С оглед на тяхното 
регионално значение ги разглеждам поотделно.

Пристанище „Русе-Изток“ влиза в експлоатация през 1976 г. Първоначално в него 
започват да се обработват малотонажни контейнери (3–5-тонни). Осем години по къс-
но (1984) в пристанището започват да се обработват и голямотонажни контейнери. 
Пристанището е специализирано в транспортното обслужване на Източната промиш-
лена зона на гр. Русе. Разположено е на km 489–490 от Сулина и при високи „черешо-
ви“ води през периода април-юни, може да обработва товарни плавателни съдове от 
типа „река-море“. Пристанището разполага със стотонен плавателен кран, който му 
позволява обработката на голямотонажни речни кораби от типа „река-море“, включи-
телно и голямогабаритни нестандартни товари.

В непосредствена близост с пристанището е развита Русенската свободна икономи-
ческа зона. Тя е най-добре функциониращата от шестте икономически зони в страната. 
Освен компонентите на транспортната логистика, тя има и редица производствени дейнос-
ти. Обвързана е с транспортните терминали на пристанище Русе-Изток.

Пристанище „Русе-Запад“ има обща кейова дължина 1395 m, разполага с 12 ко-
рабни места с максимална дълбочина на газене от 2,5 m. То разполага с приблизително  
29 дка открити и 9 дка закрити складови площи.

Пристанище „Русе-център“ разполага с 3 корабни места и има кейова полоса от 
270 m и дълбочина на корабно газене от 2,5 m.

През този период е изградена пристанищната инфраструктура на Силистренския 
пристанищен комплекс. 

Пристанищният терминал Силистра разполага с 3 корабни места, дължината на 
кейовата полоса е 300 m и максималната дълбочина на газене от 2 m. С изграждането 
на жп линията Самуил-Силистра (1974) той беше функционално обвързан с жп мрежа-
та на страната и неговото национално и регионално значение нарасна. Силистренският 
ПК има и други сравнителни преимущества, които се изразяват в следното: с построя-
ването на Лесотехническия комбинат (ЛТК) при с. Айдемир (западно от Силистра), 
беше изградено и голямо дълбоководно пристанище с възможности за обработка на 
кораби от типа „река-море“. То разполага с четири портални крана и е предвидено да 
доставя суровините за Лесотехническия комбинат (главно дървесина от Коми, Русия). 
Поради преустановяването на изграждането на комбината то не се използва ефек-
тивно още от самото му построяване. Преформулирането на транспортните функции 
на Силистренския пристанищен комплекс в новите геополитически и икономически 
условия с оглед развитието на интермодалните превози в Европейския Югоизток е 
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наложително. Рационални идеи за увеличаването на геополитическата тежест на 
Силистренския транспортен възел предлага Русев (2014).

Макар и в по-малка степен, инфраструктурно развитие получи и пристанището 
на гр. Тутракан. То се използва главно при износа на зърнени храни от региона на 
Североизточна България. Поради ограничения товарооборот местните власти имат 
идея за преструктурирането му от товарно в пътническо за целите на стопанския тури-
зъм в района. Между Тутракан и румънския град Олтеница функционира фериботна 
връзка с ограничен капацитет, която е сезонна и с малък трафик.

Останалите дунавски пристанища на територията на Североизточна България – 
Ряхово, Малък Преславец, Попина, имат епизодична транспортна дейност и ограни-
чено локално значение. 

Така формираната пространствена конфигурация на транспортната инфраструкту-
ра на територията на Североизточна България стои в основата на своеобразния регио-
нален модел „център-периферия“, формиран на нейната територия. Този модел, освен 
че не съдейства за трайното решаване на един дългогодишен транспортен проблем: 
ниската степен на транспортна осигуреност и понижен транспортен достъп на цен-
тралните ѝ територии в обхвата на Южна Добруджа (Бешков, 1951, 1953–54; Маринов, 
1953), не допринася в пълна степен за валоризацията на благоприятното транспортно-
географско положение на Североизточна България.

За да се постигне това, е необходимо да се генерира на нейната територия региона-
лен синергизъм в резултат на синхронизирането на влиянието на комплекс от фактори: 
социално-икономически, геополитически, технически, териториално-устройствени, 
природни и др. Предлаганият пространствен модел за развитието на транспортната 
инфраструктура с оглед валоризацията на транспортно-географското положение на те-
риторията на Североизточна България се базира на следните основни акценти:

 • Използване на сравнителните преимущества на територията на Североизточна 
България за развитието на интермодалните превози в Европейския Югоизток.

Перспективната реализация на значими транспортни инфраструктурни проекти 
на нейната територия би трябвало да бъдат подчинени на тази стратегическа цел при 
пространственото развитие на транспортната инфраструктура. Реализацията на тази 
цел пряко кореспондира с целите и приоритетите, дефинирани в стратегията за разви-
тието на транспортната система на ЕС – Транспорт-2050.

 • Използване на ДМА на вече изградената транспортна инфраструктура на тери-
торията и преформулиране на нейните функции при новите социално-икономически и 
геополитически условия.

Локализираната досега транспортна инфраструктура на територията на Се-
вероизточна България е значителна по обем и с много голям технически и технологи-
чен капацитет. Рационално е тя да бъде функционално обвързана в новата транспорт-
ната стратегия на държавата и на ЕС. 

 • Използване на териториалната близост на такива естествени транспортни обекти 
като р. Дунав и Черно море.

С такова сравнително преимущество не разполага нито един друг регион от нацио-
налната ни територия. То трябва да бъде използвано и въвлечено в процеса на валори-
зация на транспортно-географското положение на Североизточна България.
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 • Използване на благоприятния географски фундамент за относително пропорцио-
нално развитие на транспортната инфраструктура по територията ѝ.

По територията на Североизточна България няма значими орографски и хидро-
графски бариери, които да лимитират пространственото развитие на транспортната 
инфраструктура. Това обстоятелство позволява бързо развитие на транспортната ин-
фраструктура при благоприятни други условия и фактори. Чрез инфраструктурното 
развитие на територията по възможно най-бързия начин България, като цяло, би могла 
да се включи в Европейската транспортна стратегия.

Формираният пространствен модел на транспортна инфраструктура на територията 
на Североизточна България е резултат на пространствени наслагвания и обвързаности 
през различните обществено-икономически периоди. По отношение на степента на 
техническото ѝ развитие и функционално обвързване транспортната инфраструктура 
е приблизително 90% наследство от периода на планово-централизираното развитие 
на икономиката. През този период са различни целите и дори самата концепция за 
пространственото ѝ развитие.

Промяната в принципите на функциониране на националната икономика, както и 
цялостната ѝ преориентация в геополитическата и пазарна посока на развитие, налагат 
и възприемането на нова философия и пространствена концепция при развитието на 
транспортната инфраструктура. Поради тези причини съществуващият пространствен 
модел не е рационален и се нуждае от оптимизация и развитие. 

Философията на предлагания модел при пространственото развитие на транспорт-
ната инфраструктура се заключава в използването на сравнителните преимущества, 
произтичащи от нейното транспортно-географско положение за развитието на ин-
термодалните превози в общоевропейското транспортно пространство и чрез това, ре-
шаването на транспортните и регионалните ѝ проблеми. За постигането на тази цел е 
необходимо да бъдат реализирани следните транспортни инфраструктурни проекти на 
територията на Североизточна България.

1. Продължаване на инфраструктурното и технологичното развитие на 
Варненския транспортно-логистичен център като основен инфраструктурен компо-
нент от Варненския транспортен възел.

Перспективните транспортни функции на Варненския транспортен възел ще се оп-
ределят от обслужването на транзитните товарни превози в Европейския Югоизток.

Целесъобразно е цялата транспортно-логистична дейност на пристанище „Варна-
Изток“ да бъде изместена в западна посока чрез развитието на транспортната инфра-
структура по двата бряга на Варненското и Белославското езеро. Сравнителните преиму-
щества на езерата за развитието на транспортната инфраструктура вече бяха изяснени. 

Рационално е там да бъде ситуирана и свободна икономическа зона, аналогична 
на тези в Бургас и Русе. По този начин допълнително ще се активира стопански це-
лият източен (Причерноморски регион) на Североизточна България. Освен важното 
му регионално значение, чрез този проект биха се постигнали и следните позитивни 
локални ефекти: 

 • Изнасяне на товарните транспортни дейности извън централните градски части 
на Варна. Настоящата площадка на пристанище „Варна-Изток“ е на 1 km отстояние от 
центъра на града.
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Това създава определени проблеми от териториално-устройствен и функционален 
характер. Освен това изнасянето на транспортните дейности на една площадка ще 
постави основите на формирането на съвременен транспортно-логистичен център по 
смисъл, съдържание и функционални параметри, каквито се влагат за тези форми на 
организация в постиндустриалните държави. 

 • Минимизиране на конфликтността между развитието на транспортната инфра-
структура и товарните транспортни дейности, от една страна, и другият основен сто-
пански приоритет на територията на черноморското крайбрежие – развитието на сто-
панския туризъм, от друга.

 • Рационално усвояване и използване на териториално-локализационния потен-
циал по бреговете на двете езера.

Голяма част от локализираните през годините промишлени и транспортни инфра-
структурни обекти в тези терени са силно амортизирани, не се използват рационално 
и ефективно и носят значителни финансови загуби.

2. Продължаване на инфраструктурното развитие на Русенския транспортно-логисти-
чен център като основен инфраструктурен компонент на Русенския транспортен възел.

Перспективните транспортни функции на Русенския транспортен възел ще се оп-
ределят, на първо място, от неговите възможности за обслужване на интермодалните 
товарни потоци по трасето на 7-и паневропейски транспортен коридор (Дунавския во-
ден път) от Западна и Централна Европа през Черноморския басейн (Варна и Сулина) 
за постсъветското пространство (Русия, Украйна, Грузия, Молдова, Азербайджан, 
Армения), Централна и Източна Азия.

Голяма част от инфраструктурните елементи на Русенския транспортно-логисти-
чен център са развити в значителна степен: свободната икономическа зона (най-рацио-
нално функциониращата от 6-е икономически зони в страната), пристанището „Русе-
Изток“, контейнерните и петролните терминали и др.

С оглед постигането на определени положителни регионални ефекти за терито-
рията на Североизточна България при развитието на транспортната инфраструктура в 
перспектива е рационално дисперсирането на пристанищна инфраструктура и транс-
портните дейности по обслужването на логистиката на интермодалните превози в на-
правление на изток от Русенския транспортен възел. Това ще се постигне чрез инфра-
структурното развитие на пристанищата на Силистра и Тутракан.

Максималното териториално отстояние на Силистренския транспортен възел от 
Русенския е 120 km. Това в макроевропейски мащаб не променя в никакъв аспект 
функциите и параметрите на транспортната релация. В същото време, чрез този под-
ход биха се постигнали следните положителни регионални, локални и териториално-
устройствени ефекти:

 • Изнасяне на някои обекти на транспортната инфраструктура извън обхвата на 
Русенския транспортен възел. Това ще съдейства за оптимизиране на териториалното 
устройство както на самия град, така и на пространственото и функционалното об-
вързване на транспортната инфраструктура в транспортния възел.

 • Чрез този подход развитието на транспортната инфраструктура ще се използва и 
като инструмент при провеждането на регионалната и местната политика в северните 
части на Североизточна България.
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 • Развитието на инфраструктурни обекти на транспортната логистика в приста-
нищата на Силистра и Тутракан ще благоприятства за постигането на демографска 
устойчивост на тези градове и транспортно гравитиращите към тях селища.

 • Чрез инфраструктурното развитие на Силистренския транспортен възел и 
транспортен център Тутракан ще се създадат алтернативни транспортни трасета за 
развитието на интермодалните товарни превози по релацията Дунав–Черно море до 
Варненския и Бургаския транспортни възли.

Този подход е необходимо да се прилага целенасочено поради обстоятелството, че 
чрез дисперсирането на транспортната инфраструктура по територията тя ще се акти-
вира в стопанско отношение.

На следващ етап могат да се очакват и определени регионални и локални ефекти за 
територията: оптимизиране на транспортната ѝ достъпност, повишаване на мобилността 
на населението и работната сила, подобряване конюнктурата на трудовия пазар и др.

3. Инфраструктурно развитие и модернизация на полимагистралната транспорт-
на линия Русе–Разград–Каспичан–Варна.

Тази полимагистрала в перспектива ще има важни организиращи и регионални 
функции при цялостното пространствено развитие на транспортната инфраструктура 
в Североизточна България по следните причини:

1. Тя „прорязва“ диагонално територията на Североизточна България в посока 
северозапад-югоизток, като я разделя на две приблизително равни части (фиг. 1). 
Преминавайки през „хардланда“ на нейната територия, практически е обвързана функ-
ционално с всички структуроопределящи компоненти на транспортната инфраструк-
тура (линейни и точкови компоненти, както и с основните форми на териториална 
организация на транспорта).

2. По тази причина полимагистралата с двете крайни (начални) точки – транс-
портните възли на Русе и Варна, формира главната транспортно-урбанистична ос в 
Североизточна България.

3. Чрез рехабилитацията и модернизацията на жп линията и първокласния път тази 
транспортна полимагистрала ще се превърне в основният линеен компонент за разви-
тието на интермодалните превози в Североизточна България.

От гледна точка на перспективното общоевропейско значение на нейното трасе по-
удачно е развитието на автомагистрала, а не скоростен път в отсечката Русе–Каспичан, 
както е предвидено в Транспортната стратегия на страната за периода 2013–2020 г. 

Изпълнявайки функциите по транспортната логистика, тази полимагистрала ще 
има и важно регионално значение за СИБ, изразяващо се в следните аспекти:

 • постигане на устойчиво социално-икономическо и демографско състояние на се-
лищата, разположени в полосата на пряко влияние на полимагистралата (Ветово, 
Сеново, Цар Калоян, Самуил и др.) (фиг. 1).

 • чрез нея ще се осъществят функционални връзки практически с всички линейни 
компоненти на транспортната инфраструктура (меридионални и паралелни на-
правления на линейната транспортна инфраструктура).

 • значително ще нарасне транспортното значение на някои от визираните селища 
като форми на териториална организация на транспорта (транспортни възли и и 
транспортни центрове).
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Чрез инфраструктурното развитие на тази транспортна релация за целите на транс-
портната логистика в Европейския Югоизток ще се решат и следните национални и 
регионални транспортни проблеми:

 • решаването на един 150-годишен транспортен проблем за страната: транспортна-
та и икономическата неефективност на жп линията Русе–Варна;

 • стопанска консолидация на цялата територия на Североизточна България;
 • затвърждаване на пространствената конфигурация и устойчивост на селищната 

мрежа в Североизточна България;
 • затвърждаване на регионалния модел на умерен полицентризъм за територията 

на Североизточна България. 
4. Инфраструктурно развитие на Силистренския транспортно-логистичен център.
Този транспортен инфраструктурен проект ще има важно значение за инфраструк-

турното развитие и регионалното развитие в следните аспекти.
1. Пристанището на Силистра разполага с технически възможности за обработка 

на плавателни съдове с дълбоко газене от типа „река-море“. Тези му потенциални въз-
можности понастоящем не се използват рационално. Чрез преформулирането и ин-
фраструктурното развитие на неговите функции то би могло да се превърне във важен 
компонент за развитието на интермодалните превози по трасето на 7-и еврокоридор от 
Западна Европа по Дунавския воден път, през Черноморския басейн по направление 
на ТРАСЕКА.

2. За дисперсирането на регионалното влияние на това трасе е рационално част 
от инфраструктурните компоненти по обслужването на транспортната логистика да 
бъдат изнесени и развити в пристанище Тутракан. По този начин ще се преустанови 
депопулацията и стопанската маргинализация на източните придунавски територии в 
Североизточна България.

5. Изграждане на трето товарно пристанище в северната част на Българското 
черноморско крайбрежие.

Идеята за него не е нова. Тя е лансирана от Бешков (1957, 1959) и е актуална и днес 
по следните причини:

 • Инфраструктурното развитие на трасето на 8-и еврокоридор на българска тери-
тория. Макар и отложено във времето, неговото инфраструктурно развитие ще про-
дължи. Счита се, че по него годишно ще се транзитират 70 млн. t товари, което над 
два пъти надхвърля пълния технически капацитет на пристанищните комплекси на 
Варна и Бургас, взети заедно. При това става въпрос за допълнителен товаропоток 
над сегашния. Не би могло да се счита, че пристанище Констанца ще „погълне“ този 
товарооборот, въпреки големия си технически капацитет.

 • Изчерпването в голяма степен на териториално-устройствения потенциал на 
Варненския и Бургаския пристанищен комплекс. Развитието на допълнителна транс-
портна инфраструктура в тях е възможно само при възприемането на нови територи-
ално-устройствени решения и големи инвестиции.

 • Невъзможност за използването на пристанище Балчик за тези цели. Увеличаването 
на техническия капацитет на пристанище Балчик не е рационално. Причините за това 
вече бяха изяснени. Порт Балчик ще запази своята специализация и товарооборот в 
сегашните си обеми.



239

Важен териториално-устройствен проблем в тази част на контактната зона на 
Българското черноморско крайбрежие е локализацията на това пристанище. Неговото 
ситуиране в акваторията на Шабленското или Дуранкулашкото езеро, каквито са идеи-
те на Бешков, е практически невъзможно. Това е така поради обстоятелството, че и 
двете са хабитати и гнездилища на големи колонии прелетни птици по миграционния 
път „Виа Понтика“. По тази причина те са защитени орнитоложки зони и попадат в 
режима на екологичната мрежа Натура 2000.

Към днешна дата е рационално новото пристанище да бъде локализирано в аква-
торията на Черно море, а наземната му компонента – в терените на нефтеното поле 
между Шабла и Тюленово. Обосновката на този териториално-устройствен вариант е 
следната:

 • Брегът в този участък на Добруджанското плато се понижава до кота нула. Това 
създава благоприятни теренни условия за безпрепятствена и оптимална технологична 
комуникация на морския транспорт с другите видове магистрален транспорт (жп, авто-
мобилен, тръбопроводен), чиито терминали ще бъдат развити на бреговата площадка.

 • Терените на нефтодобивния полигон са много подходящи за тази цел. Нефтеното 
поле е изчерпано. То е държавна собственост. Поради това няма да има отчуждителни 
процедури, които да забавят реализацията на проекта. Силно развитие в него има кар-
стът. Поради това този терен е с тънка почвена покривка и ниска тревна растителност. 
По тази причина степента на конфликтност между опазването на природната среда и 
развитието на пристанищната транспортна инфраструктура ще е минимална.

 • В този участък на Българското черноморско крайбрежие шелфът е с най-голяма 
широчина (увеличението на дълбочината е постепенно). Така ще се облекчи ситуира-
нето на две или три (в зависимост от техническото решение) кейови диги с посока за-
пад–изток. На тези изкуствено изградени диги ще бъдат локализирани терминалите на 
жп и автомобилния транспорт. Драгирането и удълбаването на подходните плавателни 
канали между тях в голяма степен се облекчава. Това не поражда екологична конфлик-
тност с депонирането на извлечената драгажна маса, тъй като тя ще се използва при 
строителството на изкуствените пристанищни диги.

По обща оценка себестойността на този проект ще възлезе на 1,2 млрд. €, при тех-
нологичен капацитет на пристанището от 20 млн. t товари годишно. 

Тук следва да се има предвид, че това е най-обща оценка за себестойността на са-
мото изкуствено пристанище (в акваторията на морето). След неговото окончателно 
обвързване с подходната транспортна инфраструктура (жп, автомобилни пътища, тръ-
бопроводи), визираната сума ще нарасне. 

6. Реализацията на проекти за развитието на линейната транспортна инфра-
структура, обвързваща пристанище Шабла с транспортната мрежа на Се ве ро-
източта България. 

С най-голямо значение за неговото функционално обвързване са следните проекти:
 • Шабла–Генерал Тошево–с. Красен–с. Добрин–с. Кайнарджа–Силистра. Функ цио-

налното значение на това трасе се изразява в транзитирането на товари между прис-
танище Шабла и пристанищен комплекс Силистра при развитието на интермодални-
те превози между тях. Регионалното и локалното значение на трасето ще се изразя-
ва в стопанското активизиране на приграничните общини на една значителна част в 
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полосата по сухоземната граница с Румъния (общините Генерал Тошево, Крушари, 
Кайнарджа, Алфатар). Понастоящем голяма част от техните територии са в процес на 
стопанска маргинализация и депопулация.

При инфраструктурното развитие на тази транспортна логистика ще се формира, 
макар с по ограничено и периферно регионално значение, транспортно-урбанистична 
ос, която ще ограничи визираните неблагоприятни регионални процеси. В по далечна 
времева перспектива (15–20 г. ) те ще бъдат спрени.

 • Функционалното обвързване на пристанище Шабла с жп мрежата на страната. 
Без изграждането на такава връзка функционирането на пристанището се обезпредме-
тява. Европейските, а и световните тенденции доказват, че взаимодействието между 
морския и жп транспорта в перспектива ще нараства. 

В конкретния случай е рационално това да стане чрез развитието на жп линия по на-
правление: Шабла–Добрич–Тервел–Дулово. Чрез развитието на жп възел Дулово ще 
се осъществи функционалното обвързване на пристанище Шабла с речните приста-
нищни комплекси на Силистра и Русе. Това ще разшири инфраструктурните алтерна-
тиви за развитието на интелигентните транспортни системи и интермодалните превози 
през територията на Североизточна България.

В по-далечна перспектива от регионална и функционална гледна точка е рационал-
но жп линията да бъде продължена по направление Главиница–Тутракан. Това създа-
ва трета алтернатива за развитието на интермодалните превози през територията на 
Североизточна България чрез инфраструктурното развитие на дунавските пристани-
ща. 

Удачно е пристанищният терминал да бъде локализиран западно от сегашното 
пристанището на Тутракан, при с. Нова Черна. Там брегът е най-нисък и ще се из-
бегнат свлачищните терени и сложната геоложка обстановка при Тутракан. Това ще 
подобри възможностите за функционално обвързване на речния със сухоземния ма-
гистрален (жп и автомобилен) транспорт.

Формирането на жп възел Дулово ще има и важно регионално значение. Той е раз-
положен в централните части на Южна Добруджа – територия с ниска транспортна 
достъпност и нерешени транспортни инфраструктурни проблеми. Инфраструктурното 
му развитие ще катализира развитието и на шосейната линейна инфраструктура в зо-
ната на неговия гравитационен потенциал и значително ще разшири териториалния ѝ 
обхват. 

Чрез жп възел Самуил пристанище Шабла се обвързва с Русенския пристанищен 
комплекс. С развитието на главен (или скоростен път, в зависимост от технически-
те и териториално-устройствените решения по трасето му) по направление: Шабла–
Добрич–Тервел–Дулово–Исперих–Кубрат–Русе (респ. Главиница-Тутракан) ще се 
формира паралелна транспортно-урбанистична ос в Североизточна България. Тя би 
имала важно регионално значение, тъй като преминава през територии с ниска транс-
портна обезпеченост и ниска степен на трудова заетост.

7. Реализация на проект за плавателен канал Дунав-Черно море.
Идеята за такъв не е нова, но в условията на 25-годишна социално-икономическа 

криза тя изглежда трудноосъществима. В средносрочна перспектива (15–20 г.) реали-
зацията на такъв транспортен инфраструктурен проект не е неосъществим. 
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 • Изпълнението му би имало катализиращо влияние за развитието на цялата ико-
номика на страната. Световната и европейската практика сочи, че към реализацията на 
такива мащабни транспортни инфраструктурни проекти се пристъпва не само поради 
тяхната транспортна необходимост и икономическа обосновка. В повечето случаи те 
се използват преди всичко като инструмент при провеждането на цялостната соци-
ално-икономическа и регионална политика. Показателни в това отношение са плава-
телните канали Рейн–Майн–Дунав (Германия), паралелния на Панамския плавателен 
канал (през територията на Никарагуа) и др. Строителството и на двата се базира не 
толкова на транспортна, колкото на социално-икономическа и регионална обосновка.

 • Това съоръжение би имало важно значение за регионалното развитие на 
Североизточна България. Територията ѝ осезаемо се нуждае от мащабен инфраструк-
турен проект, който да я активира стопански и да блокира неблагоприятните демо-
графски процеси.

 • Каналът би имал важно стопанско значение за развитието на земеделието и аг-
робизнеса в Североизточна България. Част от водите му ще се използват за стопански 
цели (развитието на поливно земеделие). 

 • Каналът би имал важно геополитическо значение за целия ЕС. Той е алтернатива 
на плавателния канал Негру Вода–Констанца в Северна Добруджа (Румъния). В слу-
чай на геополитическа криза в Приднестровието и военно блокиране на Сулинския 
канал, той е алтернативно трасе от Атлантика за Черноморския басейн.

Териториално-устройствените варианти за неговото строителство са: 
1. Русе (устието на р. Русенски Лом)–Варна (заустване в акваторията на 

Белославското езеро). При този вариант трасето на канала би било с дължина 192 km. 
За преодоляването на денивелацията на платата и възвишенията, трасето би трябвало 
да следи поречията на реките Черни Лом и Провадийска и да бъдат изградени 4 аква-
дукта. 

С днешна дата този териториално-устройствен проект е трудно реализуем пора-
ди редица екологични ограничения в поречието на каньоновидната речна мрежа на 
р. Русенски Лом (значителна част от тези територии попадат в екологичната мрежа 
Натура 2000).

2. Тутракан–Варна (акваторията на Белославското езеро). При този териториално-
устройствен вариант дължината на трасето е 156 km. Вариантите за неговото начало от 
р. Дунав са два: първият е с начало при землището на с. Малък Преславец (източно от 
Тутракан), а вторият е при землището на с. Нова Черна (западно от Тутракан).

Според мен по-удачен вариант е вторият по направление с. Нова Черна–с. Окорш– 
с. Зърнево–гр. Суворово–Белославско езеро. Чрез това трасе в голяма степен се из-
бягва голямата денивелация в резултат на платовидния и хълмист характер на релефа. 

Изграждането на канала би имало следните позитивни ефекти:
 • транспортен: създаването на алтернатива за транзитиране на товари от 

Атлантика за Черноморския басейн само с един вид транспорт (воден), без при-
лагането на комбинирани превози между няколко вида магистрален транспорт;

 • икономически: по трасето на канала ще се формира стопанска ос на гравитация с 
развитието на икономически дейности и дейности, свързани с обслужването на 
транзита;
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 • социален: при строителството и поддръжката на това транспортно инфраструк-
турно съоръжение ще бъде ангажирана значително количество работна сила. За 
регион, който е с висока безработица, това е от много важно значение, тъй като 
ще се генерира и устойчива трудова заетост след построяването му;

 • регионален: трасето (заедно с трасетата на жп и автомобилния транспорт) ще фор-
мира устойчива транспортно-урбанистична ос в централната част на Североизточна 
България и ще повиши демографската устойчивост на цялата ѝ територия.

Техническите параметри на канала (33 m широчина при дъното и 4,8 m дълбочина) 
позволяват транзитирането годишно на товари в обем от 20 млн. t.

Себестойността на проекта се оценява на приблизително 4,6 млрд. лв. Реализацията 
на проекта е рационално да стане чрез привличането на външни инвеститори и отдава-
нето му на концесия за период от 20–30 г.

8. Завършване на строителството на АМ „Хемус“.
За територията на Североизточна България с регионално значение е участъкът 

Шумен–Попово. След пълното инфраструктурно развитие на тази отсечка, в южната 
част на СИБ ще се засили влиянието на южната транспортно-урбанистична ос.

9. Инфраструктурно развитие на трасето на скоростен път по направление 
Йовково–Добрич–Девня–Провадия–Дългопол–Айтос–Бургас (респ. границата с Турция).

Реализацията на този транспортен инфраструктурен проект ще има много ва-
жно значение за облекчаване на туристическия пътнически трафик по трасето на 
Панорамния път.

Изнасянето на товарния транзитен трафик в тилната част на контактната зона 
„суша–море“ ще намали степента на конфликтност между развитието на стопанския 
туризъм и развитието на транспортната инфраструктура в нея. Това ще оптимизира и 
цялостното териториално устройство по нейното трасе.

10. Инфраструктурно развитие на скоростен път по направление Силистра–
Шумен–Карнобат.

Неговото трасе ще формира меридионална транспортно-урбанистична ос в цен-
тралната част на Североизточна България и ще засили функциите на Силистренския 
пристанищен комплекс. Трасето му преминава през територии с ниска степен на наси-
теност с транспортна инфраструктура (фиг. 1). Практически то ще оптимизира транс-
портния достъп на голям брой населени места до всички центрове на стопанска актив-
ност по територията и ще повиши мобилността на работната сила за централните части 
на изследваната територия.

11. Инфраструктурно развитие на скоростен път по направление Тутракан–
Разград–Търговище–Котел–Сливен–Ямбол–Лесово.

Трасето му ще формира трета меридионална транспортно-урбанистична ос на тери-
торията на Североизточна България (фиг. 1). То ще засили функциите на пристанище 
Тутракан и ще повиши транспортния достъп на селищата от Придунавска Добруджа.

12. Инфраструктурно развитие на скоростен път по трасето на 7-и еврокори-
дор (Дунавският воден път) по направление Русе–Тутракан–Силистра–Констанца 
(Румъния).

Той ще бъде вторият инфраструктурен компонент на полимагистралата по трасето 
на 7-и еврокоридор (Дунавския воден път) – сухоземната му компонента. При про-
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дължаване на неговото трасе в западна посока по направление Русе–Пиргово–Батин-
Свищов–Видин за Централна Европа, общоевропейското му значение ще нарасне. 
Това би осигурило неговото финансиране и реализация.

Този транспортен инфраструктурен проект би имал следните позитивни регионал-
ни ефекти за Североизточна България:

 • ще формира устойчива транспортно-урбанистична ос в придунавските територии 
на Североизточна България. По този начин ще се повиши устойчивостта на демо-
графската структура на селищата, попадащи в полосата на нейния транспортно-
гравитационен потенциал;

 • ще засили транспортно-логистичните функции на трите дунавски пристанища на 
територията ѝ – Русе, Силистра и Тутракан.

13. Реализацията на локални транспортни инфраструктурни проекти с местно 
значение.

Те имат много важно значение за дисперсиране на локалните влияния на предложе-
ния регионален модел за развитието на транспортната инфраструктура в Североизточна 
България. Такива трябва да реализират всички 57 общини от изследвания регион.

Обвързването на всички визирани транспортни инфраструктурни обекти от разли-
чен териториален и функционално-йерархичен ранг с общинската пътна мрежа ще до-
веде до следните ефекти за общините:

 • повишаване на транспортния достъп до териториите им;
 • повишаване на транспортната мобилност на населението;
 • по-доброто усвояване на техния потенциал (териториално-устройствен, природо-ре-

сурсен, културно-исторически, социално-икономически, демографски, екологичен);
 • повишаване на инвестиционната атрактивност на техните територии;
 • повишаване на рационалността и ефективността на социалната политика в региона.

14. Преформулиране функциите на гражданските летища в Североизточна България.
По силата на природния фундамент на територията и развитието на транспортната 

инфраструктура на въздушния транспорт, е рационално преосмислянето и преформу-
лирането на функциите на гражданските летища в Североизточна България.

1. Летищен комплекс Варна. И в перспектива той ще запази и развива своята инфра-
структура в изпълнение на функциите, свързани с обслужването на международния 
трафик, поддръжка на вътрешните линии (целогодишно) със София, както и междуна-
родни и вътрешни чартърни полети през целия туристически сезон.

2. Летище Русе ( Щръклево). Рационално е неговото перспективно развитие да се 
насочва в посока на обслужването на международния транзитен въздушен трафик от 
Западна Европа за Средна Азия и Далечния Изток (междинни кацания, навигация по 
въздушния коридор и др.). 

3. Летище Търговище (Буховци). По силата на своето благоприятно транспортно-
географско положение и потенциални технически възможности на изградената в него 
инфраструктура (възможности за прием на самолети от най-висок клас) е рационално 
то да бъде съхранено, а инфраструктурата – консервирана за период с благоприятна 
икономическа конюнктура.

4. Летище Силистра (Полковник Ламбриново). Поради периферното си географско по-
ложение на настоящия етап то не би могло да се използва ефективно за обслужване на 
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граждански полети. Рационално е инфраструктурата му да се използва за селскостопан-
ската авиация и развитието на въздушни спортове (парашутизъм, мотопланеризъм и др.).

Много важно условие при практическото приложение на предлагания оптими-
зационен модел за развитието на транспортната инфраструктура на територията на 
Североизточна България е, че при него са минимизирани негативните екологични 
влия ния и въздействия за територията ѝ. Това е много важно за съхранението на ней-
ния агроекологичен, културно-исторически и рекреационен потенциал.

Тези влияния при пространственото развитие на транспортната инфраструктура в 
перспектива все повече ще се утвърждават като лимитиращ фактор и като причина за 
търсенето на рационални териториално-устройствени решения.

Практическата реализация на предлагания регионален модел за пространственно 
развитие на транспортната инфраструктура в Североизточна България напред във вре-
мето постепенно ще допринася за валоризацията на нейното благоприятно транспорт-
но-географско положение. Чрез него ще се постигнат следните положителни ефекти.

 • Въвличането на цялата транспортна система на страната в изпълнението на кри-
териите и постигането на целите залегнали в Европейската транспортна стратегия –
Транспорт-2050.

 • Чрез предлаганата оптимизация на пространственото развитие на транспортната 
инфраструктура устойчиво ще се реши един десетилетен регионален проблем на тери-
торията ѝ – нерационалния и затруднен транспортен достъп на централните и северо-
източните части от територията – „транспортния проблем на Добруджа“.

 • Чрез него ще се мултиплицират позитивните ефекти от благоприятното транс-
портно-географско положение на регионално (областно) и местно (общинско) ниво.

 • Този оптимизационен модел на пространствено развитие на транспортната ин-
фраструктура ще съдейства за формирането на устойчив регионален модел на разви-
тие на Североизточна България.

Практическата реализация на предлагания модел в перспектива ще зависи от вли-
янията на комплекс от фактори: динамиката на интеграционните и кохезионните про-
цеси в ЕС, комплексната социално-икономическа политика на страната, динамиката 
на геополитическите процеси в Европа и в света. Поради спецификата на своето ге-
ополитическо и транспортно-географско положение с най-голяма сила на влияние са 
последните. 

По тези причини при реализацията на предлагания модел за пространствено раз-
витие на транспортната инфраструктура в Североизточна България прогнозирам три 
варианта за развитие.

1. Благоприятен. Този вариант би се реализирал при следните обстоятелства: уре-
гулиране на украинския геополитически конфликт с мирни средства, по дипломатиче-
ски път и за кратък период от време (до 2–3 г.).

Определени, макар и несъизмеримо по-ограничени, влияния има и поддържаното 
геополитическо напрежение в Близкия Изток. Този конфликт не би могъл да се регу-
лира в кратки срокове, но неговите преки влияния за развитието и функционирането 
на транспортната инфраструктура в Североизточна България са минимални. При този 
вариант би се постигнала бърза практическа реализация на голяма част от проектите в 
предлагания модел. Този вариант е с вероятна събитийност 60–80%.
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2. Умерено благоприятен. Този вариант на развитие би се реализирал при следните 
обстоятелства: замразяване на украинския геополитически конфликт за продължите-
лен и неопределен период от време (до 10 и повече години). В този случай биха се 
реализирали, макар и дисперсирано във времето, значителна част от транспортните 
инфраструктурни проекти от предлагания модел. Този вариант е с вероятна събитий-
ност 40–60%.

3. Неблагоприятен. Този вариант на развитие би се реализирал при следните об-
стоятелства: бърза ескалация на украинския геополитически конфликт и преминаване-
то му към „гореща“ фаза за разрешаване (чрез война). Допълнителни негативни влия-
ния би имало неговото разширяване в региона на Приднестровието. При този вариант 
би се блокирало перспективното развитие на транспортната инфраструктура на тери-
торията на Североизточна България за неопределен и трудно прогнозируем период от 
време. При определени обстоятелства (използването на територията ѝ като плацдарм 
за военно-логистични операции) голяма част от изградената вече транспортна инфра-
структура ще бъде унищожена и ще излезе от функционална употреба. Този вариант е 
с вероятна събитийност: 20–40% но не бива да бъде напълно изключван. 

SUMMARY

The transport-geographical position of a territory is an important factor for its regional, 
local and complex social- economic development. Some regions in the national geographic 
territory of Bulgaria have unique possibilities to use their position as a catalyzer for its devel-
opment. Such is the region of Northeastern Bulgaria. 

The article analyses the transport-geographical situation of Northeastern Bulgaria as a 
factor of its regional and local development. 

It also analyses the relative advantages of the territory, resulting from its transport-geo-
graphical situation and it justifies the territorial development of the optimizing model of the 
transport infrastructure in it, which can be the main factor for the achievement of a sustain-
able and balanced model in the whole regional development of the territory. 

On that territory, as a result of the complex influence of a number of factors for a long 
period of time, the regional model “centre- periphery” is situated. 

This model shows that the center in the social-economic sense of the model is its geo-
graphical periphery, and the periphery in its social economic sense of the model, is the geo-
graphic center “heartland” of its territory. As a result of this model, a big number of munici-
palities situated in the central parts of Northeastern Bulgaria are in unfavorable position due 
to the limited transport accessibility. 

The limited transport access impacts on the rest of the social economic characteristics: lim-
ited transport mobility of the population, limited access to the social funds, limited possibilities 
for the assimilation of the cultural-historic potential and the natural resources of the territories. 

The article justifies the optimizing territorial model for the development of the transport 
infrastructure of the territory through which the problems of the region can be resolved in a 
permanent way, and conditions for the achievement of a sustainable and balanced model in 
its regional development can be created. 
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Onik Arabyan. FAMILY FARMS IN BULGARIA – REVIEW AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT

The family farm has the characteristics of the definition of family business. It is a working place, territory, way 
of insurance, feed the household, traditions etc. 

This article consists 3 main chapters. The first one describes the role of the family farms for rural region devel-
opment within the EU. The second one deepens into analysis and determing of the agricultural problems in different 
sectors, cluster structure and SWOT-analys. The final chapter brings out the perspectives and next steps in front of 
the sector. 

Key words: rural regions, sustainable development, family farms, RDP 2014–2020.

УВОД

Въпросът „Какво е семейно стопанство?“ има много отговори в зависимост от кон-
текста, в който се задава. Семейното земеделско стопанство в пълна степен отговаря 
на характеристиките на определението за семеен бизнес. То е исторически първият 
възникнал и най-разпространен представител на семейния и малкия бизнес в света. В 
началото на ХХІ в. в света има над 500 милиона семейни стопанства и относителният 
им дял сред земеделските стопанства в страни с различна степен на развитие е в гра-
ници от 85–98%, като те произвеждат около 56% от селскостопанската продукция и 
стопанисват около 56% от земята. 
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Семейното земеделско стопанство е специфична организационна форма, защото 
едновременно е работно място, територия и начин за осигуряване на изхранването и 
съществуването на фермерското домакинство, бит, традиция и т. н. Изборът на инди-
вида да стане фермер е не само професионален избор, а е избор на определен начин 
на живот. Основанията за подобно твърдение могат да се търсят в спецификата на 
живот в селските райони, в рисковия характер на стопанската дейност, в неравномер-
ното трудово натоварване, в начина на управление на семейното стопанство и т. н. От 
икономическа гледна точка членовете на фермерско семейство следва да притежават 
специфичен набор от предприемачески умения, рисково поведение и ориентираност 
към постижения, поради което земеделието често се разглежда по-широко от една про-
фесионална заетост. 

Организацията за прехрана и земеделие (FAO) дефинира фамилната ферма като 
селскостопанска организация, която се ръководи и управлява от едно домакинство и 
основната част от труда се осигурява от същото домакинство. „Семейството и фермата 
са едно цяло, в което се комбинират икономически, екологични, социални и културни 
функции“ (FAO, 2013). От социологическа гледна точка фамилното земеделие е свър-
зано със семейните ценности като солидарност, приемственост и ангажираност. То е 
повече от професионален избор и отразява начина на живот (Съвет на ЕС на 26 юли 
2013). През последните десетилетния семейното земеделско стопанство най-често се 
определя като основна първична форма на организация в селското стопанство, при 
която земеделският стопанин поема риска по производството и реализацията на про-
дукти и заедно със своето семейство изпълнява цялата или част от земеделската работа 
и управленски функции.

Целта на настоящата статия е да се опита да хвърли малко повече светлина върху 
семейните стопанства в България, върху предизвикателствата и възможностите, пред 
които те са изправени, и на тази база да се изведат икономическите, социалните и де-
мографските ползи от увеличаването и укрепването им, както и какви перспективи се 
откриват пред тях в програмния период 2014–2020 г.

В помощ на изследването са използвани метода на статистическия анализ, както и 
анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи (SWOT анализ).

РОЛЯТА НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО  
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЕС

Ролята на семейните стопанства за развитие на селските райони в Европа е пред-
ставена в доклада „Семейното земеделие в Европа: предизвикателства и перспективи“ 
(Family farming in Europe: challenges and prospects)1, изготвен през 2014 г. по поръчка 
на Европейския парламент, както следва: „В ЕС фамилните земеделски стопанства ра-
ботят в различни икономически, агро-екологични и социални условия, осигурявайки 
продоволствената сигурност на ЕС, като същевременно отговарят и на нарастващите 
обществени очаквания за безопасността на храните, подобряване на тяхното качество 

1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT%282014%29529047_EN.pdf
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и увеличаване на разнообразието им, и по този начин допринасят за интелигентния и 
устойчив растеж на Съюза“.

Подобно на други регионални и социални диспаритети между отделните страни 
членки в рамките на ЕС, съдбата на семейните стопанства се различава в широки ди-
апазони. В страните от Западна Европа традиоционното схващане за семейните сто-
панства недвусмислено води до асоциация на предлагане на висококачествена и разно-
образна продукция. Семейните земеделски стопани в ЕС допринасят за продоволстве-
ната сигурност на регионално, национално и европейско ниво, предивид огромните 
мащаби, които те самите съставляват.

Семейните земеделски стопанства допринасят и за устойчивото екологично раз-
витие на селскостопанските системи. Има няколко фактора, които доказват, че тези 
структури могат да осигурят по-висок стандарт на грижа за околната среда в сравне-
ние с не-семейното земеделие. Първо, малките и полупазарни стопанства са по-склон-
ни да се занимават със смесено земеделие, т. е. едновременно да отглеждат земеделски 
култури и животни. Чрез отглеждане на различни земеделски култури (чрез уплътнен 
сеитбооборот се предотвратява появата на някои плевели по естествен път), което поз-
волява те да оползотворяват по-добре и да рециклират хранителните вещества в рам-
ките на фермата и по този начин да се създаде стопанство с безотпадно производство. 
Например отглеждането на животни генерира отпадък, който е хранителна среда за 
калифорнийски червеи, с преработения продукт, от които се наторяват по екологичен 
начин пасища, ливади и други култури, отглеждани в стопанството, или клоните, ге-
нерирани при пролетна резитба на овощните дървета, да се надробяват на чипс, който 
е хранителна среда за дървесни култивирани гъби, а отпадъкът от гъбите след това 
се използва за храна на калифорнийски червеи и ред други примери за безотпадно 
стопанство. Второ, те в повечето случаи прилагат традиционни технологии, които са 
благоприятни за околната среда, като например използване на сено вместо силаж. 

Семейното земеделие засилва жизнеността на икономиката на селските райони 
и запазването на традиционните земеделски култури. Семейните стопанства заемат 
пространството между традицията и съвременността, поддържайки ценностите на сел-
ските райони и общности. В същото време, тъй като все пак се занимават с бизнес, 
те се опитват да бъдат иновативни и да възприемат модерни земеделски техники за 
производство и маркетинг. Съществуването на семейните ферми, особено на малките 
стопанства, е съществена част от националното селско културно наследство, обичаи, 
облекло, музика, кухня и местообитания. Наличието на по-голям брой малки семейни 
ферми означава, че местните общности, дори и най-отдалечените от тях, са по-гъсто 
населени, отколкото ако ги нямаше тези стопанства. 

СЪСТОЯНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

Семейните стопанства са икономически субекти, които произвеждат и/или пре-
работват първична земеделска и горска продукция. Семейните стопанства по своята 
същност могат да бъдат много различни по размер, структура, заетост, собственост 
на основни капитали и др. По отношение на големината те се делят на микро, мал-



250

ки, средни и големи. По отношение на структурата си биват животновъдни, растение-
въдни, смесени, много често една не малка част от тях са и преработващи собствена 
продукция. В зависимост от степента на заетост на работещите в тях, те са с пълна 
или частична заетост, пазарно ориентирани или полупазарни. Целите на някои са фо-
кусирани върху реализация на произведеното извън семейството – за търговия, дока-
то други произвеждат основно за задоволяване нуждите на домакинството от храни 
и суровини (т. нар. полупазарни стопанства). (Directorate general for internal policies, 
structural and cohesion policies, agriculture and rural development, 2014 “Family farming in 
europe – challenges and prospects”). 

Производствената дейност се извършва върху собствена и/или наета земедел-
ска земя и/или с животни, собственост на съответния земеделски производител. 
Преработката се извършва с цел реализация на продукт с добавена стойност и тя може 
да бъде извършена върху собствено произведена първична земеделска продукция и до 
50% придобита. В управленския (производствения) и преработвателния процес трябва 
да участват поне двама от членовете на едно семейство (домакинство) и техния труд е 
необходимо да съставлява минимум 51% от общо вложения труд, включително наетия. 

Това, което можем да обобщим и да представим като дефиниция, е, че „Семейно зе-
меделско стопанство“ (СЗС) е такова стопанство на домакинството (независимо от не-
говите размери, вид, характер, степен на развитие и пр.), стопанисвано и управлявано 
предимно от от поне двама члена от семейството. Земята e собствена или наета, и е ло-
кализирана в едно или няколко съседни землища (или площи, които са в близост една 
до друга). Размерът им в икономически единици е от 2000–7999 EUR. „Икономически 
размер“ условно се изразява с термина „европейска икономическа единица“ и се из-
числява като разлика между брутния селскостопански продукт и разходите, свързани 
с този продукт. Една икономическа единица е равна на 1200 евро. 

Териториалният обхват на семейните стопанства се детерминира от локализация-
та на това стопанство. Така например, в планинските райони малките стопнаства се 
простират до 50 декара, в полупланинските райони – до 100 декара, а в полските – до 
200 дка за производство на зеленчуци и плодове и ферми с животни, пасища и ливади. 

Ефективността на всяка семейна ферма зависи от спецификата на знанията, уме-
нията и опита на семейството, количеството и качеството на техните производствени 
ресурси, природните условия, достъп до пазарна инфраструктура и до подкрепящата 
институция или инфраструктура (напр. регионални офиси на държавни институции, 
като съветнически услуги, стопански камари, консултантски услуги и др.). 

АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  
СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

По данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. броят на зе-
меделските стопанства в България е 370,5 хил., което е 3% от стопанствата в ЕС-28 и 
България заема 8-о място по общ брой стопанства. През 2013 г. броят им намалява до 
252,9 хил. За период от 10 г. броят на земеделските стопанства намалява от 665 500 на 
252 900 или почти 3 пъти. През 2010 г. в стопанствата използваната земеделска площ 
(ИЗП) е почти 4,5 млн. ха. и се отглеждат 1,145 млн. животински единици (ЖЕ) (0,9% 
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от ЕС-28). През 2013 г. ИЗП е вече 3,708 мил ха., но 9500 стопанства са без ИЗП. В 
периода 2010–2013 г. намаляват с 42% стопанствата с ИЗП до 10 дка. С 5% се увеличават 
стопанствата с ИЗП от 500 дка. и повече. Обработваемата земя е 3,215 дка. и с 3% пове-
че в сравнение с 2010 г. и е разпределена вече в 178 700 стопанства. Към 01.11.2013 г.  
около 183 300 са стопанствата, в които се отглеждат селскостопански животни, птици 
и пчели, което е с 34% по-малко, отколкото през 2010 г. Броят на говедата остава по-
стоянен, а стопанствата, в които се отглеждат, намаляват с 27%. В стопанства с 10 и 
повече животни се отглеждат 70% от млечните крави. Броят на стопанствата, отглеж-
дащи птици, намалява с 41% през 2013 г. в сравнение с 2010 г. 

По данни от преброяването през 2010 г. стандартният производствен обем (СПО) 
на всички стопанства в България е 2536,7 млн. евро (0,8% от ЕС-28). Средната ИЗП 
на едно стопанство е 12,1 ха. Работната сила, заета в земеделието, се равнява на  

Таблица 1
Table 1

Ключови показатели за земеделските стопанства (2010 г.) по данни на Евростат
Key indicators for agricultural farms (2010), according to Eurostat database

Показател ЕС-28 България

стойност стойност % от ЕС-28

Брой стопанства (хил.) 12 248,0 370,5 3,0%
Използвана земеделска площ (хил. ха.) 174 115,6 4 475,5 2,6%
Средна ИЗП на стопанство (ха.) 14,2 12,1 85,2%
Животински единици (хил.) 135 212,3 1 149,5 0,9%
Работна сила (хил. ГРЕ) 9 945,8 406,5 4,1%
Стандартен производствен обем (млн. евро) 307 889,5 2 536,7 0,8%

406 500 годишни работни единици (ГРЕ)2 (4,1% от заетата работна сила в земеделието 
за ЕС-28). В табл. 1 е дадена информация за основните показатели за земеделските 
стопанства.

Ключовите показатели разкриват основните характеристики на земеделските сто-
панства в България в сравнение със средните показатели за ЕС-28, а именно: 

 • По-малък среден размер на стопанствата в България спрямо ЕС-28 по отношение 
на използвана земеделска площ и стандартен производствен обем. Това се дължи 
на много по-голям процент дребни земеделски стопанства за сметка на средните 
и големите по размер.

2 В България е прието, че 1 ГРЕ е равна на 1856 отработени часа в годината или 232 човекодни. В случай, 
че лицето е работило 1856 човекочаса или повече, неговият труд е равен на 1 ГРЕ. Ако лицето е работило 
по-малко от 1856 човекочаса, неговият труд се изчислява като процент от 1 ГРЕ. Отработените човекодни 
от сезонните работници, се разделят на 232, за да се превърне трудът им в ГРЕ. 
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 • Ниска производителност на труда – заетите в земеделието в България са 4,1% от 
заетите в сектора на ЕС-28, но обработват по-малко земя, отглеждат по-малко 
животни и създават по-малко СПО. 

През периода 2007–2010 г. броят на стопанствата в България е намалял с 122,6 хил. 
или с 24,9%. Намалението е за сметка преди всичко на стопанствата с използвана зе-
меделска площ до 2 ха. (основно семейни стопанства), които спадат със 120,5 хил. 
Делът на стопанствата до 5 ха. представлява 91,4% от целия брой стопанства, но те 
обработват само 5,2% от ИЗП. 

Протичащите структурни процеси, ускорявани най-вече под влияние на прилагане-
то на ОСП, водят до уедряване на земеделските стопанства в страната. С нарастване 
на общия размер на ИЗП в резултат на активизиране на търсенето на земя, усвояването 
на по-нископлодородни земи и наличието на стимули за разширяване на стопанства-
та, се ускорява темпът на концентрация в отрасъла. Средният размер на стопанството 
нараства с 95,2% от 6,2 ха. през 2007 г. на 12,1 ха. през 2010 г. и е малко по-малък от 
средния в ЕС-27 – 14,4 ха. 

Забелязва се трайна тенденция за намаляване на използваната земеделска площ в 
стопанствата с по-малко от 5 ха. Обработваната от тях площ през 2010 г. е 234,7 хил. 
ха. и намалява в абсолютна стойност със 71,9 хил. ха. спрямо 2007 г. (–23%). Делът 
на използваната от тях земеделска площ също намалява от 10,1% през 2007 г. и дос-
тига 5,2% през 2010 г. Това се дължи на прекратяването на дейността на голям брой 
малки стопанства през годините, включително семейни стопанства. Малките стопан-
ства, особено в райони, в които преобладават земеделски стопанства, специализирани 
в зърнени и маслодайни култури, не могат да издържат на конкуренцията на големите 
земеделски стопанства. В табл. 2 е дадена информация за използваната земеделска 
площ по размер на стопанството.

Делът на стопанствата до 5 ха. представлява 91,4% от целия брой стопанства, но 
те обработват 5,2% от използваната земеделска площ. В такива стопанства се про-
извеждат основно продукти, в които е вложен повече труд – месо, мляко, плодове и 
зеленчуци. 

Тенденцията на концентрация на земята в стопанствата с площ над 50 ха. е ясно 
изразена. Делът на земята в стопанства над 50 ха. се е увеличил от 81,9% през 2007 г. 
до 86,9% през 2010 г. и е сред най-високите в ЕС, където той е 66,0%. 

ПРОБЛЕМИ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ  
СЕКТОРИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В предходната точка ясно очертахме регресивната тенденция за намаляване на броя 
на семейните стопанства, за която можем да идентифицираме и изведем пряка връзка 
с няколко наболели проблеми, с които те се сблъскват всекидневно. 

На първо място, придобиващата вече размери на демографска катастрофа ситуа-
ция в България обуславя неблагоприятната възрастова и образователна структура на 
управляващите семейните стопанства. Наблюдава се ясна тенденция на застаряване 
на хората, поддържащи семейните стопанства, съчетана с липса на приемственост и 
самоинициативност на младото поколение. Преобладаваща част от управителите и ра-
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ботещите в семейните стопанства нямат земеделско образование или квалификация, 
недостатък, характерен за голяма част от всички земеделски стопанства в страната.

Друг идентифициран проблем, пред който са изправени стопанствата, е нерешени-
ят с години въпрос за комасацията на земята и липсващата правна уредба. Връщането 
на земята в реални граници доведе до разпокъсаност на обработваемите площи, което, 
заедно с моралната и физическа амортизирана земеделска техника, са главните причи-
ни за пустеещите земи или агресивното експлоатиране на земята от крупни земеделски 
стопанства. 

Въпреки множеството информационни и осведомителни кампании за предоставяне 
на финансови средства, било то по линия на Структурните фондове на ЕС или чрез 
банкови инситуции, все пак се наблюдава липса на активност по отношение на потен-
циални възможности за финансиране. Много от малките семейни стопанства считат, 
че европейските фондове за финансиране на земеделието и селските райони са пред-
назначени и по силите само на големите и средните фермери. 

Високите разходи за дистрибуция, по-голямата пазарна сила на посредниците и 
преработвателите, липсата на пазарни инфраструктури са причини семейните стопан-
ства да не получават справедлива пазарна цена. Те, от една страна, са принудени да 
продават продукцията си на търговци на едро или преработвател, а, от друга страна, 
малките партиди и непостоянното качество на продукцията влошават пазарните по-
зиции на тези стопанства. Нека да вземем пример с големите чуждестранни вериги, 
които инвестираха в България през последните 10 години. Повечето от тях следват 

Таблица 2 
Table 2

Използвана земеделска площ по размер на стопанството
Exploited agricultural land per farm size

ИЗП (ха)

България ЕС-28

2007 г. 2010 г. изменение 
2010/2007 г. 2010 г.

хил. ха. % хил. ха. % % хил. ха. %

0– ,9 191,1 6,3 144,2 3,2 –24,5 4301,6 2,5
2–4,9 115,5 3,8 90,5 2,0 –21,6 7810,5 4,5
5–9,9 66,6 2,2 72,7 1,6 9,2 9368,9 5,4
10–19,9 73 2,4 92,5 2,1 26,7 12851,6 7,4
20–29,9 45,5 1,5 70 1,6 53,8 9363,6 5,4
30–49,9 61,4 2,0 116,2 2,6 89,3 15429,6 8,9
50–99,9 139,5 4,6 2017 4,5 446 27605,4 15,9
≥ 100 2358,20 77,3 3687,90 82,4 56,4 87424,2 50,2
Общо 3050,8 100 4475,7 100 46,7 174155,8 100
Среден размер,
ха./стопанство 6,2 12,1 95,2 14,2
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централизирана политика на доставки, особено от хранителния сектор. Ако допуснем, 
че една от веригите има 20 магазина в цялата страна, а всеки един от тях за период от 
2 седмици ще има потребност на база калкулиран човекопоток и покупателната им 
готовност, да бъде снабден с такова количество продукция, която да захрани и 20-те 
магазина. Концепцията на такъв род фирми е да предоставят повсеместно еднакви по 
качество и асортимент продукти. Предвид голяма популярност, която набраха тези хи-
пермаркети, то задоволителното им снабдяване от български производители е поста-
вено на сериозно изпитание. От една страна, дребните и средни производители дори 
напълно да контролират качеството през целия процес, няма да успеят да генерират 
такъв обем, който да удовлетвори нуждите на веригата. Това автоматично ще доведе 
до необходимостта от обединяването на няколко продукции от различни производите-
ли, които общо биха достигнали търсеното количество. Тогава обаче излиза на дневен 
ред разликата в качеството, което биха имали продукти от различни доставчици. Този 
факт веднага ни препраща към проблема с квалификацията на кадрите и процесите за 
контрол на качеството, които биха гарантирали големи обеми продажби и реализирана 
продукция, макар и на по-ниски цени. 

Предвид горното разсъждение, можем да обосновем въпросът защо, когато сме в 
такъв магазин, на нас ни се предлагат ябълки от Полша, домати от Италия или круши 
от Холандия. За България и досега в съзнанието на множество хора витае определе-
нието „земеделска страна“. Уви, „безпилотното“ управление, ненавременните наме-
си, допълнено със загубените пазари и/или убийствени европейски квоти, до голяма 
степен вкараха българското земеделие като цяло в безкрайно незавидното русло на 
агония.

Към днешна дата сериозен допълнителен натиск върху българските производители 
оказва и ембаргото, наложено на Руската федерация по вноса на земеделска продукция 
като част от санкциите от страна на ЕС. От една страна, това ограничава всички бъл-
гарски износители да реализират стоката си в Русия, и същевременно България да бъде 
залята със стока, често с доста ниско качество, от други европейски държави, при кои-
то има свръхпроизводство и нереализирана продукция, отново поради европейското 
ембарго над Русия. Погледното от друга страна, налагането на това ембарго злощастно 
съвпадна с налагането на руско ембарго върху вноса на турски земеделски продукции 
в Руската федерация, породено от военновъздушен инцидент през ноември 2015 г. До 
този момент Турция изнасяше в РФ земеделска продукция само за над 1 млрд. долара 
на година. При други обстоятелства това би било отличен шанс част от загубените по-
зиции за български земеделски стоки да намерят своя рестарт отново на руския пазар, 
където и до ден-днешен питат какво се случи с „болгарския перец“3 и къде е той сега. 

Вследствие на редица политико-социални процеси и явления в обществените отно-
шения на България и Русия в днешно време, както и ширещата се русофобска нагласа, 
налагана от политици и медии, кара повечето хора да считат за „ненужно“ и дори 
„вредно“ реализирането на земеделски сделки с Руската федерация. Налага се твър-
дението, че като членове на ЕС ние имаме квоти, които гарантират реализацията на 

3 Българска червена чушка (бел. авт.).



255

българска продукция на единния пазар, но при постигането на определено качествено 
ниво. Същевременно обаче, същите тези земеделски лидери на Европа генерират дори 
по-голям износ за Руската федерация, отколкото е реално дистрибутираната им стока 
в рамките на европейския пазар. Редно би било, ние като българи, на първо място да 
мислим за нашето развитие, което не трябва да изключва нито един възможен външен 
клиент за наша продукция, което пък, от своя страна, ще даде предпоставки за съживя-
ване на сектора и неговото развитие. 

При идентифицирането на различните проблеми, обхванали сегмента „семейно сто-
панство“, можем да изведем накратко и такива, като: ограничена и недобре работеща 
пазарна инфраструктура за търговия на едро; липса на ефективни организации на про-
изводители; слабо развитие на схемите за доброволно сертифициране на продукти и 
храни, а също и на късите вериги за доставка; затруднен постоянен достъп на семейни-
те земеделски стопанства до квалифицирани агро-консултанти по места; недостатъчен 
брой консултанти във всички райони, подпомагащи малките семейни стопанства при 
подготовката на документи за кандидатстване за субсидии, за осигуровки и т. н.; тромава 
процедура от страна на БАБХ за регистрация на животновъдни стопанства и други. 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  
И ЗАПЛАХИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ  

СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

СИЛНИ СТРАНИ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА 

1. Гъвкавост при управление на дейността. Поради по-малкия размер на производ-
ството земеделските стопанства по-бързо се адаптират към изискванията на пазарната 
конюнктура. По-малкият размер на производството позволява по-лесно да се налага 
ефективен контрол върху дейността на стопанството и улеснява процеса на вземане 
на решения от страна на земеделския производител. С нарастване на размера на сто-
панството, земеделските производители споделят, че се усложнява управлението и ор-
ганизацията на дейността им, което ги възпира да разрастват стопанствата си. 81% от 
изследвани земеделски производители (анкети, проведени от НССЗ) споделят, че имат 
желание да преструктурират своето стопанство. 

2. Висока степен на контрол върху дейността. Семейното стопанството позволява 
по-висока степен на контрол върху дейността. Земеделското стопанство е основен из-
точник на доходи при 90% анкетирани земеделски производители (анкети, проведени 
от НССЗ). Това определя по естествен начин по-висока мотивация на земеделския про-
изводител да контролира приходите и разходите от дейността, за да постигне по-висо-
ка доходност през годината. Контролната функция на стопанина не е формализирана и 
се изразява предимно като самоконтрол. 

3. Висока мотивация за развитие на стопанството. Съчетаването на собственика, 
предприемача и работника в едно лице (на стопанина) е основен фактор, определящ 
мотивацията му да развива своето стопанство. Ясно изразеният индивидуализъм в пре-
дприемаческата дейност показва, че земеделския производител изцяло самостоятелно 
определя целите на стопанството и стратегията за неговото развитие. 
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4. Използват главно ръчен труд, който дава възможност за по-качествено извършва-
не на трудовите операции (беритба, плевене, резитба, пръскане и др.). Малкият размер 
на стопанството е основна причина за ниската степен на механизация на производ-
ството. Липсата на техника се компенсира с използването на повече ръчен труд при 
провеждане на агротехническите мероприятия. Това е предпоставка за по-високо ка-
чество на изпълняваните трудови процеси в стопанството. Това важи особено за зелен-
чукопроизводството, овощарството и лозарството, които са характерни за семейните 
земеделски стопанства. 

5. Прилагат производствени практики, насочени към получаване на продукция с 
високо качество. Поради малкия размер на производството, земеделските производи-
тели следват стратегия на интензификация на производството, като основен интензи-
вен фактор е труда. Разширяването на обема производство се постига чрез следване на 
добрите производствени практики и чрез контрола върху качеството на продукцията. 
Съществува ясно изразен стремеж към производството на качествена продукция, коя-
то при равни други условия може по-лесно да намери реализация на пазара при по-из-
годни цени за земеделския производител. 

6. Опазват природните ресурси. Тясната зависимост между наличните природни 
ресурси и постиганите производствено-икономически резултати в стопанствата е ос-
новна причина земеделските производители да съхраняват природните ресурси. От 
една страна, те поддържат природните ресурси в оптимално състояние, тъй като труд-
но могат да компенсират с допълнителни разходи влошаване на тяхното качество. А, 
от друга страна, слабата степен на механизация и използването на ръчен труд не са 
предпоставка за изхабяването им. 

СЛАБИ СТРАНИ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА 

1. Физическо и морално остаряло оборудване и ниска степен на механизация на 
производството. Малкият размер на семейното стопанство е факторът, който в най-го-
ляма степен възпира инвестициите в закупуването на земеделска техника и прикачен 
инвентар. Въпреки разполагаемите средства по отделните мерки, ниската доходност 
от земеделска дейност и нежеланието на банковия сектор да кредитира земеделските 
производители възпрепятства инвестициите в тази област. Доходът е недостатъчен, за 
да обезпечи съфинансиране на такъв вид инвестиция в стопанството. Използването на 
изцяло собствени средства при осигуряването на оперативния капитал не дава възмож-
ност да се правят големи инвестиционни разходи. 

2. Недостатъчна обезпеченост с квалифицирана работна сила. Земеделските про-
изводители определят като основен проблем намирането на квалифицирана сезонна 
работна ръка. Използва се предимно собствен труд, което ограничава привличането 
на квалифициран персонал. Ниската доходност на дейността също има ограничителен 
характер. Малките земеделски стопанства не могат да удовлетворят необходимостта 
си от специалисти по управлението на финансите и риска.

3. Слаба интеграция между земеделието и преработвателния сектор. Връзката меж-
ду семейните стопанства и преработвателните предприятия е епизодична и не почива 
на договорни отношения, защото в годините двете страни са загубили доверието си. 



257

Освен това малките семейни стопанства не са в позиция да поставят условия за цени, 
количества и качеството на продукцията. 

4. Неразвита система за търговия на местни продукти и къси вериги за доставка, 
слаба информираност за пазарните тенденции. Слабата информираност за пазарната 
конюнктура е главна причина за намаляване на способността на земеделските произ-
водители да отговорят бързо и адекватно на пазарните тенденции и да влияят върху 
изкупните цени на земеделската продукция. Поради недостатъчно време за пазарно 
проучване, тъй като земеделският производител влага повече усилия и време в опе-
ративното управление на стопанството, не се правят инвестиции в събирането на па-
зарна информация. Земеделският производител реализира основно продукцията си на 
местния пазар, който не отразява тенденциите на пазара на земеделски продукти в 
страната. 

5. Неразвита система за трансфер на технологии към семейните земеделски сто-
панства. Внедряването на нови технологии в земеделските стопанства в България като 
цяло е ограничен по финансови и информационни причини, с изключение на големите 
и мощни земеделски стопанства. При семейните стопанства практически този процес 
липсва поради недостиг на информация, финансови средства и консерватизъм. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ 

1. Устойчиво нарастване на интереса на потребителите към услуги, свързани с ал-
тернативния туризъм. Развитие на селски, културен, еко, спа туризъм и по-пълноценно 
използване на природните дадености и ресурси – минерални извори, реки, културно 
наследство, археологически открития и т. н. чрез диверсификация на дейностите в се-
мейните стопанства. 

2. Устойчивото нарастване на интереса на българските потребители към произхода 
на храните и здравословното хранене. Това разкрива възможност за успешно прила-
гане на стратегии за добавяне на стойност въз основа на качество и произход, вклю-
чително биологични продукти, местни храни, канали за преки продажби от семейните 
стопанствата и др. 

3. Утвърждаване на местни марки храни с високо качество. Специфичните тради-
ции в производството в различните селски райони на страната са основа за налагането 
на пазара на местни марки храни. По този начин малките земеделски стопанства могат 
да използват своите главни конкурентни предимства, които са производството на ка-
чествена продукция и лесното приспособяване към пазарните изисквания. 

4. Финансова подкрепа от страна на държавата. Финансовата подкрепа от страна 
на държавата за развитието на земеделския сектор е основен фактор за повишаване на 
конкурентоспособността както на семейните, така и на големите земеделски стопан-
ства. Необходимо е да се прилага клъстерен подход в управлението на конкуренто-
способността на отрасъла. Създаване на клъстер за производство на био-продукти или 
продукти с обща търговска марка е възможност, която ще способства за осъществя-
ване на технологичен трансфер, изграждане на трайни връзки между наука, бизнес и 
правителство, повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и 
на техните доставчици. 
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5. Насърчаване на иновациите и технологичния трансфер в семейните стопанства. 
Селското стопанство е в основата на веригата за доставки на храни, но в България то 
е много разпокъсано и не е достатъчно добре структурирано. Малките размери на сто-
панствата, както и недостатъчният оборотен капитал, възпират внедряването на ино-
вациите. За да засили позицията на семейните стопанства, ЕС чрез различни европей-
ски регламенти налага създаване на преки връзки на сътрудничество между науката 
и практиката, между университети, производители и потребители. Чрез насърчаване 
на технологичния трансфер се търси възможност земеделските стопанства да повишат 
конкурентоспособността си. 

6. Създаване на местни пазари чрез активното участие на МИГ и на общините. 
Повече директни продажби, утвърждаване на местни марки храни, повишаване на ка-
чеството на произвежданите продукти ще се постигне, ако има повече реално функ-
циониращи местни пазари. Изграждането им може да се постигне с активното участие 
на местните инициативни групи. Тук принос може да окажат и различни асоциации, 
местни власти и активни сдружения с нестопанска цел. Създаването на такива пазари 
ще доведе и до вторични ефекти – създаване на повече заетост, създаване на предпос-
тавки за развитието на свързани отрасли, постигането на балансирани цени, както и 
по-голям достъп на домакинствата до родни земеделски продукти. 

ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ 

1. Увеличаване на пазарният дял на веригите супермаркети. Увеличаването на па-
зарния дял на веригите супермаркети намалява търсенето на продукцията на семейни-
те стопанства, които не са в състояние да предложат редовна доставка в достатъчно 
големи обеми. 

2. Увеличена конкуренция от големите земеделски стопанства. Увеличената сила на 
големите земеделски стопанства повишава цените и ограничава достъпа до ресурсите 
(земя, работна сила) на семейните стопанства поради техните ограничени ресурси. 

3. Глобално изменение на климата. Тенденцията на повишаване на глобалната тем-
пература ще изискват промяна в специализацията на земеделските стопанства, измене-
ние на земеделските практики и въвеждане на по-добро управление на риска. 

4. Увеличаване на неквалифицираната работна ръка. Нарастващото обедняване на 
населението увеличава ресурса от евтина неквалифицирана работна ръка, което води 
до изкушението за много семейни ферми да прехвърлят все по-голям дял от работата 
към нает труд, с последващо изселване на фермерите към големи населени места и 
изоставяне на основните принципи на семейното фермерство.

5. Липса на престиж и реклама на начина на живот като семейна ферма. Това не 
само пречи на устойчивото увеличаване на броя семейни ферми, но и в дългосроч-
на перспектива ще ги намали поради липсата на приемственост между поколенията. 
Подобен процес все по-отчетливо се наблюдава в Западна Европа и САЩ 

6. С нарояването на специализирани сайтове и псевдо-фермерски пазари етикетът 
„фермерски“ придобива статут на ексклузивност. Това, заедно с неразумното залитане 
на много фермери към необосновано високи цени, е риск в дългосрочна перспектива. 
Лимитирането на потенциалните клиенти само до най-платежоспособните от тях и 
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използването на недотам коректни пазарни практики може да увреди отрасъла като 
цяло. Спешно е независимото излизане на пазара на все повече производители и про-
дукти с нормално ценообразуване, но за целта е нужно улесняване на достъпа на тези 
производители. 

ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛЗИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ  
НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОЛЗИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ  
И УКРЕПВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА 

Семейните стопанства имат всички качества да засилят жизнеността на икономика-
та на селските райони на България и да бъдат важен фактор в смекчаване на бедността 
в тях, от една страна, чрез създаване на заетост и, от друга страна, като ползватели на 
различни услуги предоставяни от други жители на селските райони. 

С целевото развитие на семейните стопанства ще се допринесе и за устойчивото 
екологично развитие на земеделието в България и за осигуряване на по-голяма грижа 
за опазване на околната среда. От друга страна, чрез повишаване на конкурентоспособ-
ността на семейните стопанства, освен увеличението на заетостта може да се постиг-
нат и множество вторични ефекти в селските райони на страната, като: развитието на 
свързани отрасли, повишаване на доходите, намаляване на риска от селскостопанска 
дейност, повишаване на квалификацията на работната ръка чрез придобиване на опит 
и знание, внедряване на иновации в производството и др. 

Семейните стопанства са заети предимно в т. нар. трудоемки сектори – животно-
въдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, които са важни за България по 
икономически, социални и екологични причини. В малките стопанства се съхраняват 
местните и традиционните производства.

Данните в табл. 3 красноречиво говорят, че ако се стимулират семейните стопанства 
в производството на тези продукти, може да се разкрият пряко, само в първичното про-

Таблица 3
Table 3

Експлоатация на заетостта в земеделието при 80 и 90% задоволяване на потреблението  
с българска суровина

Exploitation of employment in the Agricultural sector in case of 80 and 90% satisfaction  
of consumption with Bulgarian raw materials

Заета 
работна сила 
производство 
2012 г. (души)

При 80% покриване на 
потреблението с българска 

суровина

При 90% покриване на 
потреблението с българска 

суровина

потенциално 
заети

потенциална 
нова заетост

потенциално 
заети

потенциална 
нова заетост

Общо месо 361 642 583 647 222 005 656 602 294 960

Общо плодове 
и зеленчуци 114 434 165 517 51 083 186 206 71 772

Общо 476 076 749 164 273 088 842 808 366 732
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изводство, около 366 732 нови работни места, без да се смятат индиректните ползи и 
новите работни места в производството на опаковки, транспорт, реклама, лабораторни 
анализи, услуги и др., които биха довели до нулево ниво на безработицата в страната. 

Укрепването на семейните стопанства е неразривно свързано с увеличаването на 
заетостта в селските райони, развитието на местните общности, запазването на кул-
турното наследство и на семейните ценности, намаляването на демографския срив и 
обезлюдяването на малките населени места. 

Считаме, че през новия програмен период политиката трябва да бъде насочена 
прио ритетно към подкрепа и стимулиране на семейните стопанства и повишаване на 
техните доходи и условия на живот. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ СТОПАНСТВА  
В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014–2020 г.

Устойчивото развитие на малките стопанства е свързано с прилагането на цялостна 
политика и целенасочено използване на финансовите инструменти, предоставяни от 
Европейските фондове. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА (НА ПРАКТИКА СЕМЕЙНИ 
СТОПАНСТВА) ПО I СТЪЛБ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) 

Схеми за подпомагане 

С цел запазване на равнищата на производство и предотвратяване на тенденцията 
за намаляване на производството и броя на стопанствата в секторите животновъдство, 
зеленчукопроизводство и трайни насаждения, се използват допустими мерки на под-
помагане до стойности, които да минимизират риска от изоставяне на дейността или 
значителен спад в производството. Подкрепата, насочена към тези сектори, цели пре-
дотвратяване на негативните последици върху икономическия и социалния баланс в 
страната при липса на стимули за запазване на земеделската дейност в секторите на 
животновъдството, зеленчукопроизводството и плодопроизводството. 

Обвързаната директна подкрепа бе приоритет за България в Реформата на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) и през 2014 г. Страната нотифицира прилагането на 
максималния възможен размер на бюджета от 15% и 10 схеми за обвързана подкрепа. 

Чрез прилагането на схемите за обвързана подкрепа се включват възможности за 
целенасочено подпомагане на глава животно за млечното говедовъдство, месодайното 
говедовъдство, овцевъдството, козевъдството и биволовъдството за преодоляване на 
трудностите от ниската рентабилност на производството. 

Схемите за обвързана директна подкрепа включват и възможности за подпомагане 
на зеленчукопроизводителите, отглеждащи основните видове зеленчуци на терито-
рията на България както полското, така и оранжерийното производство. Обвързаната 
директна подкрепа ще осигури възможност за подпомагане на производителите на ос-
новните видове плодове в цялата страна. Тази дейност е със слаба възвръщаемост, 
ниска изкупна цена и високи разходи за производство. Обвързаната подкрепа не цели 
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повлияването на пазарната ситуация. Обвързаната подкрепа цели допълване на дохо-
дите на фермерите в секторите зеленчукопроизводство и плодопроизводство, като по 
този начин се противодейства на ниската рентабилност. Подпомагането на произво-
дителите на плодове и зеленчуци ще се извърши въз основата на площта, като ще се 
търси минимален добив от тази площ, който ще бъде диференциран според вида на 
културата. 

Признатите от държавите членки организации на производители на плодове и зе-
ленчуци могат да получават финансово подпомагане от Европейския фонд за гаран-
тиране на земеделието (ЕФГЗ). Основните изисквания за признаване на една ОП е да 
има не по-малко от 7 членове и стойност на продукцията, реализирана на пазара от 
членовете ѝ – не по-малко от 200 000 лв. 

Финансовото подпомагане на организации на производители на плодове и зелен-
чуци се извършва чрез оперативни програми. Това са инвестиционни програми, кои-
то организацията на производители разработва и внася за одобрение от Държавен 
фонд „Земеделие“, който заедно с МЗХ одобрява тези програми и финансирането. 
Организациите на производителите следва да изпълняват ролята на маркетингови ор-
ганизации, които да организират предлагането на пазара и реализацията на продук-
цията на своите членове. Оперативните програми могат да включват различни мерки 
(строеж на складове и хладилни помещения, закупуване на земеделска и транспортна 
техника, машини за пакетиране и етикетиране, офис техника и др.).

Финансирането на оперативните програми на ОП става чрез оперативен фонд, 
който се финансира чрез вноски от организациите на производители и техните чле-
нове, финансова помощ от ЕС и национално финансиране. Подпомагането от ЕС е 
ограничено до 60% от реално извършените разходи от оперативния фонд. Размерът 
на помощта от ЕС за организиране оперативното управление на ОП е обвързан със 
стойността на продукцията, реализирана на пазара от организацията, и е ограничен 
до не повече от 4,6% от нея. България ще прилага и възможността за предоставяне 
на национално подпомагане в размер до 80% от годишните финансови вноски от 
организациите на производители и техните членове в оперативния фонд. По заявка 
на държавата членка, EС възстановява до 60% от предоставеното национално фи-
нансиране. 

За периода след 2014 г. е предвидена възможност държавите членки да въведат 
приз наване на организации на производители, асоциации на организации на произво-
дители и междубраншови организации във всички сектори на земеделието. Признатите 
организации на производители в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и 
плодопроизводство предоставят възможност за: заемане на по-силни пазарни позиции 
(особено, когато са супермаркети), по-добри възможности за реализация на произве-
деното на по-добри цени, производство и заготовка на еднородни партиди по сорто-
ве и качество, планиране и намаляване на разходите за производство, прилагане на 
земеделски практики, опазващи околната среда. Концентрацията на предлагането на 
земеделските продукти ще даде и допълнителни пазарни възможности – за доставки на 
по-големи количества, подобряване на ритмичността на доставките до целогодишни 
доставки, разнообразяване на предлагания асортимент, подобряване на опаковката и 
маркирането на продуктите и др.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИ

Една от посоките на развитие на мерките на Общата организация на пазара след 
2014 г. е насочено към подобряване и стабилно функциониране на веригата на предла-
гане на храни. От анализите на ЕК бе установено, че в почти всички държави членки 
съществуват проблеми, свързани с цените по веригата на доставки на хранителни про-
дукти. От една страна, изкупните цени на първичните (земеделските) продукти, които 
получават земеделските производители, са много ниски. От друга страна, се конста-
тира, че цените, които плащат потребителите на храни, са високи. Анализите ясно 
показват, че основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни 
отива при търговците и преработвателите, а незначителна част остава за земеделските 
производители. Като главна причина за това се сочи разпокъсаността на земеделското 
производство, в резултат на което в процеса на договаряне на изкупните цени земедел-
ските производители се оказват икономически по-слабата страна, която е подложена 
на диктат от страна на търговците и преработвателите. Тези проблеми в пълна степен 
се отнасят и за нашата страна. Затова, като една от стратегическите цели на реформата 
на ОСП, беше включено по-справедливото разпределение на добавената стойност по 
веригата на доставка на храни. 

За нейното постигане на този етап са предвидени някои пазарни мерки. Първата 
мярка за постигане на поставената цел е даването на възможност на държавите членки 
да въвеждат задължителни писмени договори между земеделските производители и 
изкупвачите и тяхното регистриране. Без да има пряка намеса при определяне на из-
купните цени, тази мярка позволява те да бъдат наблюдавани и сравнявани. Вторият 
предвиден механизъм за регулиране на отношенията по веригата на доставки на храни 
е признаването на организации на производители. Като допълнение към това, за някои 
сектори е предвидена възможност признатите организации на производители и асо-
циациите на организации на производители да сключват договори за съвместна про-
дажба на продуктите, произведени от техните членове. Участието на организации на 
производители, особено когато обединяват голям процент от производителите в даден 
регион, значително ще подобри техните позиции в процеса на договаряне на цените. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА  
(НА ПРАКТИКА СЕМЕЙНИ СТОПАНСТВА) ПО II СТЪЛБ НА ОБЩАТА  

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) 

В Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. е включена Тематична 
подпрограма за малките стопанства. Тематичната подпрограма за малките стопанства 
е насочена към определена целева група стопанства и съдържа комплекс от мерки с 
цел ефективното и устойчиво развитие на малките стопанства. Тя цели значително да 
се опрости административния процес на кандидатстване и подпомагане на земедел-
ските производители, прилагайки напълно децентрализиран модел, с цел да се намалят 
сроковете на обработка и одобрение на проектите, както и да се разшири обхвата на 
предоставяните консултантски услуги така, че да се достигне до всеки един фермер и 
да му се окаже съдействие при подготовката за кандидатстване. 
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Мерките, които се предвиждат да се прилагат в следващият програмен период, 
са структурирани по различен начин в сравнение с досегашния програмен период. 
В тематичната подпрограма се предвижда прилагането на следните мерки: Мярка 
„Инвестиции във физически активи“, Мярка „Развитие на стопанства и предприятия“, 
Мярка „Консултантски услуги и услуги по заместване в стопанството“. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подпомагането на преструктурирането, повишаването на жизнеспособността и 
устойчивото развитие на семейните стопанства следва да бъдат стратегическата цел не 
само на тематичната подпрограма на ПРСР (2014–2020) за малките стопанства, които 
по правило са семейни стопанства, но и на политиката за развитие на селските райони 
и местните общности. Семейните стопанства са гръбнака на местните общности и ако 
те не се развиват добре и тяхната конкурентоспособност намалява, отслабва и жизне-
способността на селската общност. 

Улесняването на преструктурирането и модернизацията на малките семейни сто-
панства, поощряването и подпомагането на кооперирането и интегрирането на мал-
ките стопанства в селскостопанската и хранителна верига следва да са в центъра на 
вниманието на цялостната концепция за развитие на сектора. Досегашния опит показа, 
че ако не се определи отделна мярка и малките семейни стопанства да могат да канди-
датстват в определен период за определен бюджет, и критерии, съобразени с тяхната 
натовареност и инвестиционни възможности, без да се съревновават на общо основа-
ние със земеделските стопанства със СПО над 250 000 евро, не може да се постигнат 
положителни резултати. 

SUMMARY

The family farm has the characteristics of the definition of family business. It is a working 
place, territory, way of insurance, feed the household, traditions etc. Supporting of restructur-
ing, enhancing the viability and sustainability of family farms should be the strategic goal of 
not only the thematic RDP (2014–2020) for small farms, which are generally family farms, 
but also the policy of rural development and local communities. Family farms are the back-
bone of local communities and if they do not develop well and their competitiveness decline, 
it weakens the viability of the rural community.

The main purposes of this study are to define and review the family farming systems, ana-
lyze their advantages and disadvantages and, based on the factors, determining the viability 
of family-run enterprises, to present perspectives and features for enhancing the sustainable 
development of rural regions.

This article consists 3 main chapters. The first describes the role of the family farms for 
rural region development within the EU. The second one deepens into analysis and determ-
ing of the agricultural problems in different sectors, cluster structure and SWOT-analys. The 
final chapter brings out the perspectives and next steps in front of the sector. 
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The paper presents the emerging new business models and provides examples for their evidence in tourism 
industry. The new business models discussed include those, based on sustainability and on the principle of circular 
economy, the sharing economy and collaborative consumption patterns, co-creation and dematerialization of prod-
uct etc. The change in business models requires adaptation of the learning objectives in terms of knowledge, skills 
and competences of the students. On that bases current changes in the curricula for the education and training at 
Sofia University and the needs for future changes are discussed. 

Key words: business models, tourism industry, tourism education. 

INTRODUCTION

In the last decade the striving for sustainability, facilitated by the development of tech-
nology and the change of consumer behavior, has led to dramatic changes in the way value 
is produced and delivered in the tourism sector. In order to succeed in the competition re-
garding change trends, the tourism enterprises need to choose appropriate business models 
to guarantee their success based on their strengths and weaknesses, and the environmental 
opportunities and threats (Mosleh et al., 2015). 
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Although in some cases, change of a business model is forced by internal factors, most 
often business model changes are caused by external factors – political, economic, social 
and/or environmental. One of the key external factors is the transition towards Sustainable 
Consumption and Production (SCP). SCP is about using fewer resources, including energy 
and water, and producing less waste and pollution (UNEP, 2015a), resulting in resource ef-
ficient and cleaner production, life-cycle thinking, eco-innovation and eco-design, as well as 
in the development of sharing economy and collaborative consumption patterns. The rapid 
advancement of ICTs has considerably changed the role of each player in the value-creation 
process of the industry. The effective use of information technology is considered to be 
crucial for tourism businesses’ competitiveness, as it influences their ability to differentiate 
their offerings, as well as their production and delivery costs (Soteriades et al., 2004). The 
adoption of ICTs demonstrated a great number of new opportunities in terms of business 
models, like e-business and e-commerce (Hanne, 2014). The contemporary tourist is more 
responsible and environmentally conscious, much experienced and always-connected. He 
expects to receive customer service, and also the opportunity to make additional bookings, 
not only before the trip but also during the trip (Rossini, 2014), thus also pushing the change 
of business models. As a result of those changes tourism industry is constantly evolving, ap-
pearing to be an attractive business sector for new start-ups and at the same time challenging 
the existing companies to maintain their market share (Hanne, 2014).

Due to the outlined driving factors and changes a number of challenges and opportunities 
for knowledge development and learning arise. Evolving and increased knowledge, specific 
skills and learning competences are required by the sector and they have to be considered 
when updating the curricula of university education in tourism. 

METHODOLOGY

The paper aims at presenting and discussing some current and emerging business mod-
els in tourism industry, and their impact on the learning objectives, the content of tour-
ism curricula and education initiatives of the Geography of Tourism Department at Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”. For that purpose, a literature review is made to identify 
and systemize the new business models on the tourism market as an object of research. The 
specific subject of study is the adaptation of the learning objectives of university education 
in tourism in response to emerging business models and the respective knowledge, skills 
and competences that have to be acquired by students to comply with the rapid transfor-
mation of the market and the related job requirements. In that context the reaction of the 
Geography of Tourism Department is discussed in terms of curricula changes and non-
formal education.

From methodological point of view, it is very important to clarify what a business model 
is, and what should be considered as a new business model. There is no consensus on what 
is a business model due to the dynamic nature of this concept, but most of the authors re-
late this concept to the creation and delivery of value by a business (Mosleh et al., 2015). 
The definition of UNEP (2014) ascertains that a business model describes how a company 
does business. It incorporates the strategic issues (such as strategic positioning and strategic 
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goals) into a conceptual model that explicitly states how the business functions. The business 
model allows designing and realizing the business structure and systems that constitute the 
company’s operational and physical form. Similar is the understanding of Osterwalder and 
Pigneur (2009), stating that a business model describes the rationale of how an organization 
creates, delivers, and captures value, and is regarded as a blueprint for a strategy to be im-
plemented through organizational structures, processes and systems. According to the same 
authors, a business model can best be described with 4 main areas of a business – customers, 
offer, infrastructure, and financial viability. 

Fang (2013) and Mosleh et al. (2015) also consider the business model as a 4-dimensional 
system structure, modifying the idea of Osterwalder and Pigneur (2009). According to Fang 
(2013) it consists of customer interface, enterprise core strategy, strategic resources and the 
value network, while Mosleh et al. suggest the 4 main components to be product/service, 
customer interface, infrastructure management and financial model.

Thus, according to Fang (2013), business model innovation includes customer interface 
innovation, enterprise core strategic reform, strategic resources regaining, and restructuring 
and optimization of the value network, all of which belong to the technology innovation, 
management innovation, market innovation and system innovation. Fang (2013) also points 
out that entrepreneurs will have to combine various components, to set up a new profit sys-
tem and a new standard through competition, so that the business model can be innovated, 
which represents a systematic innovation of a combination of all kinds of traditional inno-
vation. The types of innovations in tourism are summarized as organizational innovation, 
product/service innovation, marketing and commercialization innovation, process innovation 
(Rodriguez et al., 2015; Carvalho and Costa, 2011).

RESULTS AND DISCUSSION

CURRENT AND EMERGING BUSINESS MODELS IN TOURISM BASED  
ON TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Making an overview of the most important business models in the travel sector nowadays, 
Hanne (2014) concludes, that the main categories can be demonstrated as accommodations 
(such as hotels or other tourist residences), complementary services (including restaurants, 
cafes or museums) and last, but not least, distributors. The last Hanne (2014) further distin-
guishes into several subcategories, namely: 

 • Traditional travel agencies – their main function is to act as an intermediary selling 
tourism products to customers on behalf of suppliers, such as an airline or hotel. They 
provide a personal human relationship, which often enhances a feeling of trust and se-
curity. But the old mass holiday packages are no longer attractive to the “new” tourist 
and thus, a change in business strategy towards a more individual approach needs to 
be adopted.

 • Online Travel Agencies (Expedia Inc., Orbitz, etc.) – they also act as an intermediary 
between travel-related products, as well as information and customers, but only operate 
online and do not engage in any offline channels to reach their target customers. They 
provide the possibility to put together customized holiday and saving of costs in terms 
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of travel agent fees. OTAs need to identify customers’ expectations and desires in detail 
in order to ensure a high service quality and to reduce the degree of uncertainty which 
is often associated with online transactions.

 • Computer reservation system (CRS)/Global distribution system (GDS) – CRSs are 
originally designed and operated by airlines, but nowadays further developed into other 
complementary services concerning tourism products. They have the ability to store 
current information about all available services and possess the right infrastructure for 
the transformation of these data. Their financial structure is based on a commission-
per-reserve or flat for adhesion. Further developed into GDSs they enable direct access 
to suppliers and allow sales to travel agencies and partnership with companies, such as 
Expedia Inc.

 • Infomediaries – newly developed business model supposed to help buyers and suppli-
ers to understand a particular market. It allows sharing information and experiences 
about past vacations with other interested tourists on platforms, such as Tripadvisor 
or Trivago. They also offer virtual communities where people can initiate discussions 
and exchange experiences. Their financial structure is primarily based on revenue per 
advertising and sales.

 • Platforms (AirBnB or Couchsurfing) – they provide a social network where apartment 
owners can offer their accommodations to travelers online. These platforms work simi-
lar to other social media systems in terms of creating own profiles of travelers for po-
tential fit to owners.

Exploring the e-tourism business models Soteriades et al. (2004) identify the following 
developed and implemented business models: 

 • Brokerage in 3 forms: marketplace exchange (eg. Orbitz.com), demand collection sys-
tem (eg. Priceline.com) and auction broker.

 • Advertising model (portal). 
 • Infomediary model (e.g. Expedia, Travelocity, BargainHolidays and Travelselect).
 • E-tailing, comprising e-store, e-mail, e-broker.

Another classification of e-business models, to a certain extent overlapping with the above 
mentioned, is presented by Gursoy et al. (2015), distinguishing the following types: agency, 
merchant, distressed inventory, demand collection and comparison shopping. Gursoy et al. 
(2015) briefly describe them as follows:

 • Agency – traditional travel agency business model, intermediary between tourism pro-
viders and consumers. They charge a commission from providers by deducting a fee 
from the final product cost.

 • Merchant – the e-mediary receives inventory from providers at a discounted rate and 
then add a service fee to the price to account for their own service and transactional 
costs.

 • Distressed inventory – a subsection of the merchant model, the focus is on selling dis-
tressed inventory which is available from about 2 weeks, prior to the consumption date 
(eg. Lasminute.com).

 • Demand collection – takes advantage of the information sharing and communication 
via internet to form a new way of pricing products and services by finding the balance 
between sellers ready to offer below the retail price and buyer’s interest in trade-offs.
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 • Comparison shopping – typical for tourism e-mediaries, providing the service of com-
paring prices of flights, accommodation, etc, offered by a number of providers and 
other e-mediaries. The variations depend on how the revenue is gathered: (1) either 
through allowing providers to upload their data directly on the website or through so-
phisticated meta-crawlers to scan provider databases for cheaper rates; and (2) revenue 
model based on advertising, consumer service fee or commission fee.

The shift from desktop to mobile internet access is also having a significant impact on 
the travel industry making smartphones and tablets an important booking channel, as well as 
customer service tool (Rossini, 2014). This technological shift is affecting travel companies, 
and online travel agencies in particular, resulting in the development of their mobile services 
and even of mobile travel agency (MTA business models). Rossini (2014) distinguishes dif-
ferent types of online travel intermediaries which can be defined as mobile travel agencies:

1. Online travel agencies only active in the mobile channel and focusing on last minute 
reservations at discounted rates (eg. Hotel Tonight, Blink).

2. Online travel agencies expecting mobile devices to become their main distribution 
channel in the next few years and, therefore, focusing on them in terms of investments on 
apps development and promotion (eg. OTAs, Ctrip and eLong in China).

3. Evolution of online travel agencies into mobile travel agencies – a new business model 
increasingly built around the central role of mobile devices and of consumers always being 
connected and reachable through them beyond the time of the booking throughout the whole 
travel experience.

EMERGING NEW BUSINESS MODELS IN TOURISM AS RESPONSE  
TO SUSTAINABILITY TRENDS

SCP connects environmental and social concerns with economic processes and markets 
on both, the supply (production) and demand (consumption) side. From the production side, 
SCP refers to a set of cleaner production practices and the eco-efficiency of production 
systems, enabled by innovation and technological change. SCP also implies changing the 
consumption patterns of households and governments through changes in lifestyle and indi-
vidual consumer behaviour and choices, as well as through changes in procurement strategies 
in the public sector (UNEP, 2015b). The business models for SCP are classified by Rabbiosi 
(2015) as follows:

1. Sustainability: triple bottom line, mainstreaming of sustainability in business decision-
making.

Triple bottom line is accounting reporting that consists of three Ps: profit, people and 
planet. It aims to measure the financial, social and environmental performance of the corpo-
ration over a period of time. The UN Global Compact Initiative and sustainability reporting 
is an example of non-financial transparent corporate sustainability reporting to stakeholders, 
involving many tourist companies.

The mainstreaming of sustainability in decision-making presupposes lifecycle approach, 
rethinking of the supply and value chain, development and application of a business model, 
shaped by a new business strategy, which incorporates sustainability throughout all business 
operations, known as eco-innovation (UNEP, 2014). 
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2. Business models based on the principle of circular economy (closing the loop), sharing 
economy and collaborative consumption patterns.

The circular business models include: (a) Circular Supply Chain – provide renewable 
energy and bio-based or fully recyclable materials in place of traditional inputs to enable 
regenerative use of the same resources again and again; (b) Recovery and Recycling/reverse 
logistics – recover useful resources or energy from disposed products or by-products, ef-
fectively turning waste disposal costs into resource management revenues for any business; 
(c) Product Life Extension – extend the working life of products and components by repair-
ing, upgrading or reselling them to transition from product to lifecycle revenue generation. 
Opportunities also exist to reduce the environmental impact of existing products by changing 
the way in which they are used. Two such opportunities that are gaining momentum, are 
through product service system (PSS) and the growing field of collaborative consumption 
(UNEP, 2015a).

PSS is an approach that has the potential to lessen consumption or consumerism. With 
PSS, markets are created for utilities as opposed to products. The premise behind this shift is 
that consumers seek the service of a product and not the product itself. The focus on fulfill-
ing customers’ needs rather than on product purchases, and the shift is from product owner-
ship towards product utility and, consequently, towards a product’s impacts throughout its 
lifecycle leading to cost reductions and efficiency gains. In PSS consumers’ choice is driven 
by both, environmental and economic interests, and consumer demands are competitively 
satisfied in a more environmentally sustainable manner (UNEP, 2015a). Typical examples 
are car-share and bike-share programmes all over the world. An interesting example of PSS 
is the chemical leasing model applied by Ecolab in cleaning (incl. accommodation establish-
ments), where clients pay per part cleaned, instead of the volume of solvents.

Collaborative consumption (CC) is a business model, in which consumers also choose 
to pay for access to assets instead of full ownership (LearnAirbnb, 2016). It can be lik-
ened to old market behaviours of bartering, sharing, lending and swapping, but is done 
through network technologies. The acceptance of this behaviour by consumers is driven 
by a number of factors (peer-to-peer technology, resurgence of community, environmental 
concerns, cost consciousness) and governed by a set of principles (trust between strangers, 
belief in commons, idling capacity, critical mass). Examples of growing CC trends, such 
as AirBnB (an online platform for sharing accommodation across the globe), HomeAway 
(connecting homeowners and property managers with travelers who seek the space, value 
and amenities of vacation rental homes as an alternative to hotels), Couchsurfing (bypass-
ing the typical hotel experience by staying at the home of a local and learning about their 
culture), Zipcar (a global car-sharing program) and Uber provide significant scope for 
reduced consumption. Collaborative consumption model is also emerging in tour guid-
ing (Vayable, Viator, ToursByLocals, AnyRoad) and F&B (Kitchensurfing, Cookening, 
EatFeastly) (Ivanova, 2015).

Some models are based on the fact that no material is used to deliver the same level of 
functionality to the user. It could be done by sharing, borrowing and the organization of 
group services (eg. by hotels) that facilitate and cater for consumer needs. Dematerialization 
is enabled by digital technologies (eg. by replacing physical newsprint of brochures with 
virtual online content).
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3. Focus on radical innovation through partnerships and collaboration.
Digital technologies radically transform the value chains, so that they no longer need addi-

tional physical resources to grow rather than establish strategic alliances among e-mediaries 
in the form of channel relationships (access of distribution channels of others), collaborative 
relationships (collective distribution of products by competitors, “co-opetition”), communi-
cative partnerships (use of infomediary channels and portals), complementary relationships 
(distribution and cross-sell of related products and services) and converse relationships (dis-
tribution of unrelated products) (Gursoy et al., 2015).

4. Democratization of production (maker movement and 3d printing).
The maker movement is the umbrella term for independent inventors and designers run-

ning own small businesses, dedicated to creating and selling self-made products, combined 
with open-source learning, contemporary design and powerful personal technology like 3-D 
printers. Apart from creation, co-creation could also be the core of emerging business models 
through development of new concepts and products (goods and services), together with cus-
tomer, business partner and expert stakeholders. The consumption of products involves and 
depends to some degree on customer co-creation at the mental inner level. In the experience 
economy customers more frequently expect to be involved in the value creation of products 
and other interactions (Alsos et al., 2014). Creative tourism is by definition similar to the maker 
movement or “do-it-yourself” as it involves making or doing things oneself. Another example 
is the recently developed business models for the re-use of cultural objects for tourism, based 
on responsive web application that helps to recreate a painting with friends and family, upload 
and share it “twinned” with the original for others to enjoy (Kreinberger et al., 2014). 

5. Social innovation and inclusive economy.
These business models are based on engaging private sector by government for the crea-

tion of new goods and services that meet social needs (eg. energy or water access, education) 
or target price sensitive consumers with unmet demand in order to improve their lives.

ADAPTATION OF THE LEARNING OBJECTIVES IN RESPONSE  
TO EMERGING BUSINESS MODELS

The challenge of learning to adapt to the new trends and changing business models goes 
beyond the domain of formal educational systems and programmes, touching all aspects of 
life, all sectors and every region (UNEP, 2015a). But university education in tourism also 
needs to adapt its learning objectives in terms of knowledge, skills and competences of the 
students.

Tourism sector is nowadays characterized by accelerated changes, lack of predictability 
and multiple economic, financial and environmental crises, which imply different type and 
forms of knowledge and learning, helping entrepreneurs, managers and employees to adapt 
to the constant demand for (at least partial) transformation. There is a need for constant iden-
tification of ongoing knowledge processes, understanding ways of productive engagement 
with various “knowledge holders”, testing and evaluating impacts of resulting innovations. 
This presents demands for new competencies and for educational systems that facilitate such 
competencies (UNEP, 2015a). The specific needs transformed in learning objectives in terms 
of knowledge, skills and competences, are summarized as follows:
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 • Knowledge – broadening the learning orientation from understanding of the problem, 
analyzing it, identification of solutions, focusing on the proposed solution to under-
standing the consequences of the intervention (UNEP, 2015a), understanding the busi-
ness model concept and its evolution, current and emerging business models in tourism, 
awareness of sustainability approaches and technology in tourism operations; in-depth 
knowledge on ICTs and their application in tourism; and involving tourists in co-crea-
tion of products.

 • Skills – abilities to systematically examine real life situations, relating them to strategic 
actions while engaging trans-disciplinary knowledge and keeping long-term perspec-
tive (UNEP, 2015a), to analyze and generate new business models, to work in an online 
environment, plan and expand online operation, to develop and maintain communica-
tion and partnership relationships.

 • Competences – related to values and attitudes, life-long evolving learning, creatively 
put knowledge into practice and co-invent new SCP and/or technological systems to-
gether with other actors.

CHALLENGES OF TOURISM EDUCATION  
AT SOFIA UNIVERSITY

The Geography of Tourism Programme at Sofia University “St. Kl. Ohridski” was 
launched in 1967 and since the introducing of bachelor and master degrees in Tourism in 1993 
the undergraduate programme of 4 years duration was revised many times – in 2003, 2006, 
2011 and 2013. Multidisciplinary approach to curriculum design is applied by combining 
solid theoretical knowledge with practical experience (Dogramadjieva et al. 2015), including a 
whole semester industrial placement in the 3-rd year of study, considered as the main competi-
tive advantage. In the last several years a number of questionnaire surveys among graduating 
students have been carried out to assess the level of their satisfaction with the curriculum con-
tent, the quality of the education process and the contribution of different subjects (including 
sustainability aspects) in acquiring the knowledge, skills and competences expected by the 
sector (Marinov and Dogramadjieva, 2013; Dogramadjieva et al., 2016). Special attention has 
been paid to the benefits and problems of industrial placement of the students (Vodenska and 
Minkovski, 2005; Marinov, 2008; Minkovski and Yaneva, 2016; Marinov et al., 2017).

Detailed analysis of the current curriculum structure and content of undergraduate students 
in tourism at Sofia University within the context of higher tourism education in Bulgaria and 
the “philosophic practitioner” concept has been made by Dogramadjieva et al. (2016). The 
specially conducted questionnaire survey aimed to identify and compare the students’ and the 
employers’ perceptions, regarding general importance and goals of higher tourism education 
and particularly, the balance of job-specific skills and competences, and broader conceptual 
knowledge in the undergraduate tourism curriculum at Sofia University. The results show 
that both groups agree that higher tourism education should prepare students to provide qual-
ity service, as well as to occupy managerial positions in tourism industry, but also develop 
key values, such as culture tolerance, social justice and environmental responsibility. They 
also evaluate transferable interpersonal, organizational and leadership skills higher than tech-
nical tourism-specific ones. Another important result is that employers appreciate higher the 
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holistic understanding of tourism and the broader interdisciplinary approach ensuring wide 
knowledge in different tourism-related fields, as well as profound understanding of tourism 
as a system (Dogramadjieva et al., 2016). The main direction of improvement should be 
the integration of more practical elements in the education process and collaboration with 
business representatives. Furthermore, industrial placement employers’ recommendations 
(Marinov et al., 2017) indicate that they expect a better development of students’ certain 
personal characteristics (acquisition of self-confidence, stronger initiative, responsibility 
etc.), as well as development of knowledge (deepening the theoretical knowledge, foreign 
languages, handling reservation systems, better acquaintance with the trends and innovations 
of tourism market etc.) and skills (especially communicative ones).

Based on the results of the above mentioned research done by the members of the depart-
ments and to respond to the transformation of the market and the emerging new business 
models, the Geography of Tourism Department has undertaken a number of initiatives in 
several directions:

1. Redesign, update and development of new curricula. 
In 2013 a thorough review of the bachelor and master degree curricula was made, aim-

ing at optimization and including new courses. A new discipline “Sustainable Tourism 
Development – Standards & Certification” was proposed to the bachelor students as an elec-
tive, and the “Computer Information Systems in Tourism” received increased class hours. In 
2016 the master degree curricula were revised and 2 of them were reduced by one semes-
ter. A new curriculum was developed for bachelor graduates in other professional fields. 
E-marketing was included in an existing discipline.

2. Update of disciplines’ content and inviting practitioners as guest lecturers.
The disciplines’ syllabi and content are annually updated by lecturers, adding new topics 

and reflecting on new developments. Representatives of all GDS and selected touroperators, 
operating in internet environment, are invited to present the systems and to demonstrate their 
functionality.

3. Involving students in research and applied projects.
In 2014 and 2015 the bachelor students were involved in research projects contacted with 

external donors – survey of cruise tourism in the Bulgarian section of the Danube River 
(2014), pilot testing of the European Tourism Indicator System (ETIS) in the Danube Region 
(2014) and in Sofia Capital Municipality (2014–2015), and full implementation of ETIS 
in the Danube Region (2015). In the form of educational field practice 72 students were 
involved in research activities, representing 71% of all enrolled 2nd year students. Students 
acquired knowledge about the sustainability issues in the destinations, the role of monitoring 
and the use of indicator systems. They developed their capacity and skills for undertaking 
market research, team working and communication, work planning and reporting, critical 
evaluation and analysis. They also developed their competences by doing a real job through 
building the sense of self-responsibility and responsibility for others, attitude towards sus-
tainability, work discipline, self-organization and independence, self-confidence and creativ-
ity (Assenova et al., 2016). 

4. Non-formal education.
Being aware of the sustainable tourism management and monitoring, a significant number 

of students were motivated to take the opportunity provided by the department in cooperation 
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with the Association of Bulgarian Touroperators and Travel Agents to become certified sus-
tainability managers through the online course of Travelife Sustainability System. Despite the 
extremely short deadline in January 2016 altogether, 70 3rd- and 4th-year students successfully 
completed the test and were awarded personal certificates as sustainability managers.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Based on literature review emerging business models on the tourism market are identified 
and systemized and their influence on the change of learning objectives of university educa-
tion in tourism is discussed, reflecting on the experience of the Tourism Programme at Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”.

The literature review and the results of studies related to curricula effectiveness in terms 
of learning objectives show that tourism as a complex phenomenon nowadays is even more 
sophisticated to comprehend, generalize and explain. The changes due to technology devel-
opment, environmental and social concerns in the sector are so accelerated, that practitioners 
are far ahead in putting creativity into action than scientists and university lecturers could 
systemize the existing practices and transfer adequate knowledge to the students. This dis-
crepancy exerts pressure on the educational system which is too conservative to respond to 
the current business needs. To compensate the lag several measures are recommended:

 • Rethink and redefine the learning objectives in terms of knowledge, skills and compe-
tences.

 • Regular update of the curricula (every 2–3 years) and courses content (annually).
 • Maintain constant links with the sector and invite guest lecturers from the tourism business.
 • Involve students in real research and applied projects.
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УВОД

Организационната култура (ОК) може да бъде концептуализирана като сложна мре-
жа от норми, ценности, предположения, нагласи и убеждения, които са характерни за 
опре делена група. Интериоризирането ѝ се осъществява чрез социализация, обучение, 
награди и санкции (Lytle, Brett, Barsness, Тinsley, Janssens, 1995). Чрез изграждането 
на специфична култура организациите се опитват да се адаптират към околната среда. 
Културата представлява стратегия за оцеляване (Triandis, 1995) и е широко използвана 
за описание на различията в поведението на организациите и служителите.

Повечето изследователи приемат, че ОК влияе върху нагласите, поведението, пред-
ставянето и ефикасността на служителите. ОК може да бъде описана като конструкция 
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от „споделени ценности, нагласи, вярвания, допускания на членовете на организация-
та, които оказват влияние не само върху поведението им, но и върху създадените сис-
теми и структури“ (Ferris et al., 1998, 240). 

Концепцията за ОК е в полезрението на редица изследователи от десетилетия, но 
все още липсва консенсус по отношение на универсално определение. ОК е опреде-
ляна като: колективно програмиране на ума, което отличава членовете на една орга-
низация от другите (Hofstede, 1980); създадени и споделени ценности, които проник-
ват в живота на членовете на организацията чрез социализация (Nazir, 1999); норми, 
вярвания и ценности на една група (Enz,1988). Въпреки че няма единно мнение за 
дефинирането на понятието, повечето автори са съгласни, че ОК се разбира като набор 
от ценности, вярвания и поведения, които формират основната идентичност на една 
организация и оказват влияние върху формирането на поведението на нейните служи-
телите (Deshpande, Farley,1999; MacIntosh, Doherty, 2010).

ОК e много важна за хотелиерството, защото играе ключова роля за изграждане на 
взаимоотношенията, присъщи на йерархичните структури и засяга много организа-
ционни процеси и резултати (Keltner et al., 2003). Въпреки това, в световен мащаб мно-
го малка част от проучванията върху ОК са извършени в областта на хотелиерството 
(Yusof, 2013). 

В контекста на хотелиерството, ОК оказва пряко или косвено влияние върху об-
служването на гостите. Gronroos (1990, 244) определя културата като „естествен начин 
на функциониране на хотелите, където една от най-важните норми е да се предоставя 
качествена услуга на клиентите и да съществува благодарност за доброто обслужва-
не на всички“. Много изследователи твърдят, че ОК влияе пряко или косвено върху 
нагласите и поведението на служителите, които пък, от своя страна, оказват влияние 
върху организационното представяне (Denison 1996; Ferris et al. 1998). Поради тази 
причина организационната култура може да се разглежда като предпоставка за орга-
низационна ефективност. 

ОК е сравнително слабо изследвано явление в българската хотелиерска индус-
трия. Проучванията обикновено са ограничени и фрагментарни. В сравнение с други 
отрасли на нашата икономика, за хотелиерството все още не разполагаме с пред-
ставително проучване за ОК, за влиянията и последиците, които тя оказва върху 
управлението на хотелите. В настоящата статия се прави опит да се отговори (поне 
отчасти) на тази актуална потребност на хотелиерството в България. Измерването на 
индексите на четири базови измерители на ОК на хотелите в София запълва сериоз-
на празнина в изследователската практика, свързана с управлението на човешките 
ресурси в хотелиерството.

Актуалността на разработката се подсилва от факта, че изследването, познаването 
и създаването на подходяща ОК има важно значение за ефективно функциониране на 
хотелите. Мениджърите и собствениците на хотели е необходимо да познават реални-
те културни измерители защото:

 • една неподходяща ОК може да постави редица ограничения пред ефективното 
управление на човешките ресурси;

 • ограниченият трудов пазар все по-често налага да се използват служители, пред-
ставители на различни култури;
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 • познаването на ценностите, нагласите и възприятията на различни групи служи-
тели благоприятства повишаването на тяхната удовлетвореност и задържане на 
работното място;

 • повишената удовлетвореност и задържане на служителите води до по-високи 
нива на удовлетвореност и лоялност от страна на гостите на хотелите. В крайна 
сметка, чрез ефективно управление на ОК може да се създаде подкрепяща среда, 
в която служителите да осъществят пълния си потенциал и по такъв начин да 
бъдат постигнати целите на хотела.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

В статията се представят резултати от емпирично проучване на ОК в хотелиерство-
то в София като е използван модела на G.Hofstede. Основната цел е да бъдат изчислени 
индексите на четири базови измерители на ОК и на тази основа да бъдат установени 
някои специфични нейни особености в изследваните хотели.

Основните задачи, които си поставяме в тази разработка, са:
 • Да се представят резултатите от измерването на индексите на ОК на хотелите в 

София и да се анализират определени нейни специфики.
 • Да се направи сравнение на получените индекси на ОК в хотелиерството с резул-

тати от проведени изследвания по методиката на G.Hofstede от други индустрии 
в страната.

Според проучване, посветено на начините на изследване на ОК, съществуват 154 
инструменти за нейното измерване (Taras, 2010). Това показва изключителният инте-
рес на изследователите към явлението.

Сред водещите теоретични модели (Hofstede, 1980; Dorfman, Howell, 1988; Harrison, 
Stokes, 1990; Хемпдън-Търнър, Тромпернаарс,1995; Earley, Erez, 1997; Housе et al., 
2004; Камерън, Куин, 2012), поставящи си за задача да предложат и инструментариум 
за измерване на ОК, беше предпочетена идеята на Hofstede поради няколко основни 
предимства:

1. Моделът е един от най-популярните за проучване на спецификата на ОК в орга-
низациите.

2. На базата на получените резултати могат да се правят сравнителни анализи 
на организационно, отраслово, регионално, национално и международно равнище. 
Конструктите „властово разстояние“, „избягване на несигурност“, „мъжественост–
женственост“, „индивидуализъм–колективизъм“ са операционализирани чрез различ-
ни междинни променливи. Представени са конкретни формули за измерване на всеки 
един от четирите индекса. 

3. Използваните въпроси са кратки, разбираеми и не затрудняват особено респон-
дентите. 

Независимо че моделът на G. Hofstede има голям принос за създаване на изсле-
дователска традиция в междукултурните изследвания, той е съпътстван и от редица 
ограничения, които трябва да бъдат взети предвид при последващата интерпретация 
на резултатите. По-важните от тях са свързани с това, че: въпросите, чрез които се 
изследват четирите измерители, са „културно натоварени“, доколкото са конструира-
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ни на базата на западноевропейска методология за анализ; измерването на четирите 
индек са е едностранно, като се отчита единствено субективната представа на подчи-
нените по отношение на организацията, без да се взема предвид гледната точка и на 
ръководителите и собствениците.

Ограничители на проучването. Въпреки своя представителен характер за хотелите 
в София, проучването има няколко ограничения, които не позволяват резултатите му 
да бъдат екстраполирани по отношение на хотелиерството на национално равнище.

1. Извадката на изследването е ограничена единствено до служители в хотели в 
София. Не са обхванати служители, работещи в хотели в страната. 

2. Изследването се основава на данни от респонденти, които са на относително 
ниски равнища в организационната йерархия на хотелите, което може да предизвика 
известно отклонение от реалните стойности на измерване на индексите на ОК. Не са 
включени мениджъри на средни и високи позиции. Нисък е делът на изследваните 
функционални специалисти, работещи в различни отдели и дирекции на хотелите.

3. Неравнопоставеност на извадките от самите хотели – в някои хотели те са по-
малки, а в други – по-големи.

Основни положения в модела на G. Hofstede. В използвания модел (Hofstede, 1980) 
са представени 4 основни измерители, чрез които може да бъде описана организа-
ционната култура: „властово разстояние“, „избягване на несигурността“, „индивидуа-
лизъм/колективизъм“ и „мъжественост/женственост“. В последствие е добавен още 
един измерител, наречен „конфуциански динамизъм“ или дългосрочна-краткосрочна 
ориентация. Той обаче е ориентиран предимно към измерване на националните култу-
ри и се смята, че не дава достатъчно надеждни резултати в изследванията на организа-
ционните култури. Поради тази причина не е включен в проведеното проучване и този 
анализ. Понастоящем моделът на Хофстеде продължава да се развива, като към него 
се добавят и нови измерители1. 

За измерването на четирите дименсии са създадени конкретни индекси, променли-
ви и емпирични индикатори, които ще бъдат представени накратко. 

Измерител 1. Властово разстояние. Властовото разстояние представлява различи-
ето между степента, в която един ръководител може да определя поведението на един 
подчинен, и степента, в която един подчинен може да влияе върху поведението на 
един ръководител. Това е мярката за междуличностна власт или влияние между двама 
души, така както се възприема от притежаващия по-малко власт. Властовото разстоя-
ние се определя в интервала малко властово разстояние-голямо властово разстояние. 

Начин на измерване: индексът за властово разстояние (ИВР) се измерва чрез след-
ните 3 променливи:

Променлива 1. Преживяване на страх от подчинените при изразяване на несъгласие 
с техния ръководител. Емпиричният индикатор е: „Колко често във вашия хотел слу-
жителите се страхуват да изразят несъгласие със своя ръководител?“ (Скала за отго-

1 По-подробно за развитието на модела в: Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. 2011. Cultures and 
organizations: Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival. Revised and 
expanded. Third edition.
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вори: много често; често; понякога; рядко; много рядко). За да се изчисли индекса, се 
измерва средната стойност на отговорите на респондентите.

Променлива 2. Представа на подчинените за реалния стил на вземане на решения 
от техния ръководител. Емпиричният индикатор е следният: „Кой от посочените ръко-
водители е най-близо до непосредствения ви ръководител, с когото работите в момен-
та?“ Използва се следното описание на ръководителите:

 • Ръководител 1. Обикновено взема своите решения бързо и ги съобщава на под-
чинените си ясно и категорично. Очаква от тях да изпълнят решенията му точно, 
без да възразяват.

 • Ръководител 2. Обикновено взема своите решения бързо, но преди да ги възложи 
за изпълнение, се опитва да ги обясни подробно на подчинените си. Излага при-
чините за вземане на решенията и отговаря на всички въпроси.

 • Ръководител 3. Преди да вземе своите решения, обикновено се консултира с под-
чинените си. Изслушва съветите, обмисля ги и след това обявява решението си. 
Очаква от всички да работят лоялно за реализиране на решението независимо 
дали е в съответствие с дадените от подчинените съвети.

 • Ръководител 4. Когато трябва да бъде взето важно решение, обикновено свиква 
събрание, излага проблема и се опитва да постигне общо съгласие. Ако се постиг-
не съгласие, приема общото мнение за решение. Ако съгласието е невъзможно, 
тогава взема решението самостоятелно.

Променлива 3. Предпочитания на подчинените относно стила на вземане на реше-
ния от техния ръководител. Използва се следният емпиричен индикатор: „С кого от 
посочените типове ръководители предпочитате да работите?“, като се използва също-
то описание на ръководителите, като при Променлива 2.

Формулата за изчисляване на Индекса на властово растояние (ИВР) е:
135 – (25×A) + B – C, 

където: А е равно на средната стойност на индикатора страх; В е равно на процен-
та от респондентите, които възприемат своя пряк ръководител като Ръководител 1 + 
Ръководител 2; С е равно на процента на респондентите, които предпочитат да работят 
с Ръководител 3. Теоретичната допустима стойност на ИВР варира в границите от –90 
до +210.

Измерител 2. Избягване на несигурността. Избягването на несигурността е свър-
зана с начина, по който хората живеят с неизвестността за бъдещето, и с подходите, 
чрез които се опитват да се справят с тази неопределеност. Избягването на неси-
гурност може да се определи като степента, в която членовете на една организация 
се чувстват заплашени от несигурни или непознати ситуации. Избягването на не-
сигурността се определя в интервала силно избягната несигурност–слабо избягната 
несигурност. 

Начин на измерване: индексът на избягване на несигурността (ИИН) се измерва 
чрез следните 3 променливи:

Променлива 1. Ролева ориентация – емпиричен индикатор: „В каква степен сте съ-
гласен с твърдението, че правилата трябва да бъдат закон – те не трябва да се наруша-
ват дори тогава, когато мислим, че това е в интерес на хотела?“ (Скала за отговори: 
напълно съм съгласен; по-скоро съм съгласен; колкото съм съгласен, толкова и не съм 
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съгласен; по-скоро не съм съгласен; изобщо не съм съгласен). За да се изчисли индек-
са, се измерва средната стойност на отговорите на респондентите.

Променлива 2. Стабилност на мотивацията на служителите за оставане на работа 
в хотела – емпиричен индикатор: „Докога възнамерявате да работите за този хотел?“ 
(Скала за отговори: най-много още 2 години; между 2 и 5 години; повече от 5 години, 
но не до пенсия; докато се пенсионирам). За да се изчисли индекса, се измерва про-
центното разпределение на отговорите на респондентите. 

Променлива 3. Стрес в работата – емпиричен индикатор: „Колко често се чувствате 
нервен или напрегнат в работата си?“ (Скала за отговори: винаги се чувствам така; 
обикновено се чувствам така; понякога се чувствам така; рядко се чувствам така; ни-
кога не се чувствам така). За да се изчисли индекса, се измерва средната стойност на 
отговорите на респондентите.

Формулата за изчисляване на ИИН е:
300 – (30×D) – E – (40×F), 

където: D е равно на средната стойност на ролевата ориентация, E е равно на получе-
ния процент от респондентите, които възнамеряват да работят в хотела по-малко от 5 
години и F е равно на средната стойност на получените резултати за стрес в работата. 
Теоретичната стойност на ИИН варира от –150 до +230.

Измерител 3. Индивидуализъм/Колективизъм. Този измерител се определя от 
степента на близост в отношенията на отделния служител с другите членове на ор-
ганизацията. Индивидуализмът е свързан с по-свободни връзки между членовете 
на организацията и насоченост на отделния служител към собствените си интереси. 
Колективизмът се отнася до по-здрави връзки между членовете на организацията и 
наличие на общи интереси. 

Начин на измерване: индексът за индивидуализъм/колективизъм (ИИнд/Кол)се из-
мерва чрез 6 основни променливи. 

Променлива 1. Предизвикателства – емпиричен индикатор: „В каква степен за вас 
е важно работата, с която се захващате, да ви предлага предизвикателства – да ви носи 
чувство за лични постижения?“;

Променлива 2. Свобода/самостоятелност – индикаторът е: „В каква степен за вас е 
важно работата, с която се захващате, да ви предлага възможност за самостоятелност?“

Променлива 3. Свободно/лично време: индикаторът е: „В каква степен за вас е ва-
жно работата, с която се захващате, да ви предлага достатъчно свободно време?“

Променлива 4. Обучение – „В каква степен за вас е важно работата, с която се зах-
ващате, да ви предлага възможност за обучение или за подобряване на уменията ви и 
придобиване на нови умения?“

Променлива 5. Физически условия на труд – В каква степен за вас е важно работата, 
с която се захващате, да „ви предлага добри физически условия за работа – достатъчно 
пространство, подходящо обзавеждане, осветление и т. н.?“

Променлива 6. Използване на индивидуалните способности или умения – „В каква 
степен за вас е важно работата, с която се захващате, да ви предлага да използвате 
максимално собствените си умения и способности в работата?“

Скалата за отговори и на шестте въпроса е: много важно; важно; колкото важно, 
толкова и маловажно; не е важно; изобщо не е важно. За да се изчисли индекса, се 
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измерва средната стойност на отговорите на респондентите за всеки един от шестте 
въпроса.

Формулата за изчисляване на ИИнд/Кол е:
50 – 25 × (0,46×G) + (0,49×H) + (0,86×I) – (0,82×J) – (0,69×K) – (0,63×L),

където: G е равно на средната стойност на променлива1, H е равно на средната стой-
ност на променлива 2, I е равно на средната стойност на променлива 3, J е равно на 
средната стойност на променлива 4, K е равно на средната стойност на променлива 5 
и L е равно на средната стойност на променлива 6. Теоретичната стойност на индекса 
варира от –172.25 до +222.75. 

Измерител 4. Мъжественост/Женственост. Този измерител се свързва със сте-
пента, в която организацията може да предостави на своите служители повече авто-
номност, самоутвърждаване, доминантност, възможност за постижения и себеизява 
(мъжественост) или повече социални аспекти на труда, хармония в отношенията, ка-
чество на живота и околната среда, взаимопомощ между колегите и подрепа на по-
слабите (женственост). 

Начин на измерване: индексът на мъжественост/женственост (ИМ/Ж) се измерва 
чрез следните 8 променливи:

Променлива 1. Предизвикателства – емпиричен индикатор: „В каква степен за вас 
е важно работата, с която се захващате, да ви предлага предизвикателства – да ви носи 
чувство за лични постижения?“

Променлива 2. Напредване/ развитие: „В каква степен за вас е важно работата, с 
която се захващате, да ви предлага възможност за развитие и издигане в работата?“

Променлива 3. Признание: „В каква степен за вас е важно работата, с която се зах-
ващате, да ви предлага заслужено признание за добре свършена работа?“

Променлива 4. Високи доходи: „В каква степен за вас е важно работата, с която се 
захващате, да ви предлага високи доходи?“

Променлива 5. Взаимоотношения с ръководителя: „В каква степен за вас е важно 
работата, с която се захващате, да ви предлага добри служебни взаимоотношения с 
прекия ви ръководител?“

Променлива 6. Сътрудничество: „В каква степен за вас е важно работата, с която се 
захващате, да ви предлага възможност да работите с хора, които си сътрудничат добре?“

Променлива 7. Желано място за живот: „В каква степен за вас е важно работата, с 
която се захващате, да ви предлага възможността да живеете на желано от вас и семей-
ството ви място?“

Променлива 8. Сигурност: „В каква степен за вас е важно работата, с която се захва-
щате, да ви предлага сигурност, че ще можете да работите за тази организация толкова 
дълго, колкото желаете?“

Скалата за отговори и на осемте въпроса е: много важно; важно; колкото важно, 
толкова и маловажно; не е важно; изобщо не е важно. За да се изчисли индекса, се 
измерва средната стойност на отговорите на респондентите за всеки един от осемте 
въпроса.

Формулата за изчисляване на ИМ/Ж е:
50 + 20×(–0,54×M) – (0,56×N) – (0,59×O) – (0,70×P) + (0,69×Q) + 

+ (0,69×R) + (0,59×S) + (0,48×T), 
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където: M е равно на средната стойност на променлива 1, N е равно на средната стой-
ност на променлива 2, O е равно на средната стойност на променлива 3, P е равно на 
средната стойност на променлива 4, Q е равно на средната стойност на променлива 5, R 
е равно на средната стойност на променлива 6, S е равно на средната стойност на про-
менлива 7, и T е равно на средната стойност на променлива 8. Теоретичната стойност 
на индекса варира от –147,2 до +240 .

Обхват на проведеното изследване. В проведеното изследване, осъществено в пе-
риода февруари 2014–февруари 2015 г., бяха обхванати 1234 служители от 61 хотела в 
София. Хотелите са различни по категория (брой звезди) и големина (брой на служи-
телите) и бяха избрани по метода на случайния подбор. В малките хотели бяха анке-
тирани всички служители, в средните – от 10 до 24, а в големите – от 25 до 35 човека 
от списъчния състав на персонала. Обхванатите 61 обекта са 60% от регистрираните 
към момента на проучване хотели в София. Във всички групи хотели, попаднали в из-
вадката, са включени повече от половината хотели, регистрирани в София. Като краен 
резултат е налице високо сходство между структурата на генералната съвкупност и из-
вадката, което прави резултатите от проучването представителни за хотелите в София. 
Към участниците в изследването бяха предявени две основни изисквания: а – да имат 
трудов или граждански договор с хотела; б – да са служители от по-ниските етажи на 
организационната структура.

В ролята на анкетьори се включиха студенти от специалност „Туризъм“ на СУ 
„Св. Климент Охридски“, които преминаха през специално обучение за анкетьори. 
Набирането на информацията беше осъществено чрез посещение в хотела, като първо-
начално беше провеждана среща с ключов мениджър и заедно с него беше определяна 
извадката от служители за попълване на въпросника2. Този подход осигури сравнител-
но висока надеждност на получената информация. Получените данни са обработени 
със статистическия пакет SPSS 21.0.

Изследователски хипотези. Хипотезите, които поставихме за проверка, са следните:
Хипотеза 1. Стойностите на измерените индекси на ОК в изследваните хотели ще 

се характеризират с високо властово растояние, слабо избягната несигурност, ориен-
тация към индивидуализъм и мъжественост. 

Хипотеза 2. Измерените индекси на ОК в изследваните хотели ще се отличават от 
установени вече индекси на ОК от други отрасли в страната. 

РЕЗУЛТАТИ

Резултат за индекса на властово разстояние. След като бяха изчислени резулта-
тите на трите променливи, представени в табл. 1, техните стойности бяха въведени във 
формулата за измерване на ИВР и се получи следния резултат: 

2 Въпросникът за анкетното проучване представлява модифициран и олекотен вариант на въпросника за 
изследване на организационната култура на Hofstede (Hofstede, 1980), адаптиран и използван за първи път 
през 1995 г. от изследователски екип в състав: Цветан Давидков, Даниела Коларова, Румен Mинковски, 
Олимпия Ведър-Величкова.
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Таблица 1
Тable 1

Променливи, индикатори и стойности за изчисляване на четирите индекса 
Variables, indices and values to calculate the four indices 

Индекс Променлива Емпиричен индикатор Резултат/ 
стойности

Властово разстояние Променлива 1. 
Преживяване на страх от 
подчинените 

„Колко често във вашия хотел служителите 
се страхуват да изразят несъгласие със своя 
ръководител?“ 

х = 2,8063

Променлива 2. 
Представа на подчинените 
за реалния стил на техния 
ръководител

„Кой от посочените ръководители е най-близо 
до непосредствения ви ръководител, с когото 
работите в момента?“ (Р1+Р2)

66%

Променлива 3. 
Предпочитания на 
подчинените относно стила на 
техния ръководител

„С кого от посочените типове ръководители 
предпочитате да работите?“ (Р 3)

38,8%

Избягване на 
несигурността

Променлива 1. Ориентация 
към спазване на правила

„В каква степен сте съгласен с твърдението: 
правилата трябва да бъдат закон – те не трябва 
да се нарушават дори тогава, когато мислим, че 
това е в интерес на хотела?“ 

x = 2,54

Променлива 2. Стабилност на 
служителите

„Докога възнамерявате да работите за този 
хотел?“ – не повече от 5 г.

68,5%

Променлива 3. Стрес „Колко често се чувствате нервен или напрегнат 
в работата си?“ 

х = 3,12

Индивидуализъм/
Колективизъм

Променлива 1. 
Предизвикателства

„Предизвикателства и чувство за лични 
постижения в работата.“

х = 1,90

Променлива 2. Свобода 
(самостоятелност)

„Възможност за самостоятелност в работата.“ х = 2,13

Променлива 3. Свободно 
(лично) време

„Работата да ви предлага достатъчно свободно 
време“

х = 1,91

Променлива 4. Обучение „Обучение, подобряване на уменията ви или 
придобиване на нови умения в работата.“

х = 1,89

Променлива 5. Физически 
условия на труд

„Добри физически условия за работа – 
достатъчно пространство, подходящо 
обзавеждане, осветление и др.“

х = 1,97

Променлива 6. Използване на 
способностите (уменията)

„Максимално използване на собствените 
умения и способности в работата.“

х = 1,82

Мъжественост/
женственост

Променлива 1. 
Предизвикателства

„Предизвикателства и чувство за лични 
постижения в работата.“

х = 1,90

Променлива 2. Развитие „Възможност за развитие и издигане в 
работата.“

х = 1,86

Променлива 3. Признание „Получаване на заслужено признание за добре 
свършена работа.“

х = 1,88

Променлива 4. Високи доходи „Високи доходи в работата.“ х = 1,51
Променлива 5. 
Взаимоотношения с 
ръководителя

„Добри служебни взаимоотношения с прекия ви 
ръководител в работата.“

х = 1,67

Променлива 6. 
Сътрудничество

„Работа с хора, които добре си сътрудничат.“ х = 1,72

Променлива 7. Желано място „Възможност да живеете на желано от вас и 
семейството ви място.“

х = 1,89

Променлива 8. Сигурност „Сигурност, възможност да работите за този 
хотел толкова дълго, колкото желаете.“

х = 1,99
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ИВР = 135 – 25×2,8063 + 66 – 38,8 = 92,04. 
Стойността на индекса показва значимо властово разстояние в проучваните хотели. Този 
факт може да бъде обяснен, от една страна, със спецификата на хотелиерството и най-ве-
че с преобладаващите в извадката по-високо категорийни хотели (те се характеризират 
със сравнително голям брой служители, имат силно изразени йерархични организацион-
ни структури, използват комуникация „на няколко етажа“, имат разработени формални 
процедури, стандарти, правила за работа и т. н.). От друга страна – с влиянието, което 
околната среда оказва върху организациите и необходимостта да се осъществява упра-
вление в условията на икономическа криза и стагнация на пазара, характеризиращи пе-
риода на проучването. Това предполага насочване към по-автократични модели за упра-
вление. Основание за подобни изводи могат да се открият при по-конкретния анализ на 
получените резултати за всяка една от трите променливи, съставящи ИВР: преживяване 
на страх от подчинените при изразяване на несъгласие с техния ръководител, представа 
на подчинените за реалния стил на вземане на решения от техния ръководител, предпо-
читания на подчинените относно стила на вземане на решения от техния ръководител. 

Резултат за индекса на избягване на несигурността. След изчисляване на резулта-
тите на трите променливи, представени в табл. 1, получените стойности бяха въведени 
във формулата за измерване на ИИН и се получи следния резултат: 

ИИН = 300 – 30×2,54 – 68,5 – 40×3,12 = 300 – 76,2 – 68,5 – 124.8 = 30,5.
Полученият резултат на ИИН (30,5) показва, че работата в хотелите създава усеща-

не за слабо избягване на несигурността сред персонала. Установява се, че като трудови 
организации хотелите не гарантират сигурност на своите служители. Трите емпирич-
ни индикатора, с които се измерва индекса, показват, от една страна, сравнително ви-
сока ориентация към спазване на правилата на работа, от втора страна – сравнително 
висок брой служители, които не виждат дългосрочното си професионално развитие 
в съответния хотел и имат ограничен времеви хоризонт (по-кратък от 5 години) за 
бъдеща работа в организацията, а, от трета – сравнително високо равнище на преживя-
ване на стрес в работата. Служителите получават субективно усещане за несигурност 
и нестабилност на работното място, а това, от своя страна, вероятно може да доведе 
до проблеми с мотивацията за труд, удовлетвореността от работа, готовността да се 
поема риск и да се участва в иновации. Тези предположения обаче трябва да бъдат 
установени чрез допълнителни проучвания и анализи. 

Резултат за индекса на индивидуализъм/колективизъм. След изчисляване на ре-
зултатите на шестте променливи, представени в табл. 1, получените стойности бяха 
въведени във формулата за измерване на ИИнд/Кол и се получи следния резултат: 

ИИнд/Кол = 50 – 25×[(0,46×1,90) + (0,49×2,13) + (0,86×1,91) –  
– (0,82×1,89) – (0,69×1,97) – (0,63×1,82)] = 62,4.

Полученият резултат на ИИнд/Кол (62,4) показва, че изследваните хотели се нами-
рат в средната част на скалата „индивидуализъм-колективизъм“, с леко преобладава-
ща ориентация към индивидуализъм. Това предполага, че в известна степен личните 
интереси доминират над груповите и служителите работят по-добре самостоятелно, 
отколкото в групова среда. В сравнение с отношенията, за персонала по-важна е рабо-
тата. Предполага се, че служителите са водени от добре пресметнат интерес, от стре-
межа максимално да използват собствените умения и способности в работата. Доброто 
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трудово изпълнение се постига чрез ефективни индивидуални решения, справяне с 
предизвикателствата и постигане на лични постижения в работата.

Резултат за индекса на мъжественост/женственост. След изчисляване на ре-
зултатите на осемте променливи, представени в табл. 1, получените стойности бяха 
въведени във формулата за измерване на ИМ/Ж и се получи следния резултат: 

ИМ/Ж = 50 + 20×[(–0,54×1,90) – (0,56×1,86) – (0,59×1,88) – (0,70×1,51) + 
+ (0,69×1,67) + (0,69×1,72) + (0,59×1,89) + (0,48×1,99)] = 53,5.

Полученият резултат по ИМ/Ж (53,5) показва, че изследваните хотели се намират в 
средата на интервала „мъжественост-женственост“, с леко преобладаваща ориентация 
към мъжественост. Това предполага, че служителите все пак предпочитат малко пове-
че „мъжествения“ тип цели (предизвикателства, развитие, признание, високи доходи) 
в работата си пред „женствения“ (добри взаимоотношения с прекия ръководител, сът-
рудничество, сигурност, желано място за работа и живот).

ДИСКУСИЯ

Това изследване представя и прави кратък анализ на получените резултати от из-
мерването на ОК на хотелите в София чрез използване на модела на G. Hofstede. Тъй 
като проучванията на ОК в областта на хотелиерството в България са все още оскъдни, 
голяма част от възможните тълкувания на резултатите на четирите индекса могат да 
бъдат прибързани, погрешни и дори манипулативни. Затова трябва да бъдем особено 
предпазливи при формулирането на конкретни изводи и препоръки.

Потвърди се предположението от Хипотеза 1, че стойностите на измерените инде-
кси на ОК в изследваните хотели, ще се характеризират с високо властово растояние, 
слабо избягната несигурност, с преобладаващи ориентации към индивидуализъм и 
мъжественост. Изчислените резултати на индексите на ОК на хотелите в София мо-
гат да се приемат като първоначална основа за дефиниране на специфична културна 
рамка, която ще помогне за по-точното тълкуване и прогнозиране на поведението на 
служителите както по отношение на качеството на обслужване на клиентите, така и по 
отношение на тяхното трудово представяне. 

Установено е, че социалното взаимодействие между обслужващия персонал и кли-
ента може да бъде значително повлияно от културата (ценности, предпочитания, на-
гласи и поведение) (Tebeaux, 1999; Worchel, 2005; Mosquera et al., 2011). 

Няколко неотдавнашни междукултурни изследвания в областта на хотелиерството 
показват, че културните норми и ценности играят значителна роля в очакванията за 
качество на услугите (Li et al., 2011; Pookulangara, Koesler, 2011), характера и силата 
на взаимоотношенията с клиентите (Gopalan, Narayan, 2010; Kokkranikal et al., 2011) и 
промяна в поведението на клиента (Patterson et al., 2006; Luoh, Tsaur, 2007), култура-
та на обслужване и изграждането на конкурентно предимство (Hallowell, Bowen and 
Knoop 2002), създаването на пазарен дял, рентабилност, удовлетвореност и лоялност 
на клиентите (Gray, Matear, Matheson 2000).

Изследвания, свързани с последствията на ОК върху трудовото представяне на слу-
жителите в областта на хотелиерството, показват, че ОК е свързана с ангажираността 
на служителите (Tidball 1988), текучеството на служителите (Deery, Shaw 1997, 1999; 
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Tidball,1988), удовлетвореност от работата и намерението на служителите да останат 
да работят в хотела (Tepeci,Bartlett, 2002; Tepeci 2005), ангажимент към организацион-
ните ценности; отвореност към ученето и промяната; работата в екип; повишено твор-
чество; споделени цели и ценности; изграждане на ефективни партньорски взаимоот-
ношения; участие на служителите в процеса на децентрализирано вземане на решения; 
засилване на тяхната мотивация (Kemp, Dwyer, 2001). 

Потвърди се и допускането, свързано с втората хипотеза на настоящата статия, че 
измерените индекси на ОК в изследваните хотели ще се отличават от установени вече 
индекси на ОК за предприятия от други отрасли в страната. Изчислените резултати 
на индексите на ОК на хотелите в София се отличават от установените вече индекси 
на култури на организации от други отрасли, получени чрез използване на изследова-
телския модел на G. Hofstede в 11 проучвания, проведени в България в периода 1995– 
2015 г. (Давидков и др., 1995, 2004; Давидков, 2001, 2004, 2008, 2014, 2015; Силгиджиян 
и др., 2007; Янкулов, 2012; Минковски, 2012).

Сравнителният анализ на получените от нас резултати с посочените от другите проуч-
вания резултати, обобщени в табл. 2 показват, че ИВР в изследваните хотели е най-висок 
в сравнение с ИВР, получен при всички други проучвания. Нещо повече, тази тенденция 
се задълбочава даже в сравнение с резултатите от проучването от 2012 г., в което бяха 
обхванати 349 анкетирани лица от 39 хотела, разположени в различни райони на страната. 

Полученият резултат по ИИН е най-нисък (с изключение на проведеното от нас 
проучване в хотели в страната през 2012 г.) в сравнение с ИИН на останалите цитирани 
проучвания. Това представя изследваните хотели като организации с най-слабо избяг-
ната несигурност в сравнение с организациите от другите отрасли.

Резултатът по ИИнд/Кол е един от най-високите (второ място) в сравнение с резулта-
тите на ИИнд/Кол получени при предходни проучвания за организации от други бран-
шове. На фона на по-средните стойности на този индекс в другите отрасли, изследваните 
хотели имат преобладаваща ориентация към индивидуализъм. 

Полученият резултат по ИМ/Ж е с относително висока стойност (четвърто място) в 
сравнение с резултатите на този индекс, получени при предходни проучвания за орга-
низации от други отрасли. Установява се, че изследваните хотели имат преобладаваща 
ориентация към мъжественост.

Като обобщение, може да се отбележи, че получените от изследването резул-
тати дават основание да се говори за известна специфика на ОК в хотелиерството. 
Изследваните хотели могат да бъдат определени като организации с най-висока власт-
ническа дистанция, най-слабо избягната несигурност, с втората по значимост стой-
ност на индивидуализъм и с относително висока стойност (четвърта по значимост) 
на мъжественост в сравнение с организациите от други отрасли в страната. Бъдещите 
поучвания могат да потвърдят или отхвърлят подобна констатация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването на ОК в хотелиерството представлява нова и сравнително малко 
проучена проблематика в нашата страна. Измерването и познаването на ОК може 
да се превърне в обещаващ подход за подобряване на ефективността на хотелите, 
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предвид нарастващото значение на сектора на гостоприемство в София и в страната. 
Използването на възможностите на ОК може да подпомогне процеса на създаване на 
оптимален подход за управление на човешките ресурси в хотелите.

Ефективните модели за управление на хотелите показват, че ОК оказва влияние 
върху структурата и системите за управление на човешките ресурси. Структурата и 
системите за управление на човешки ресурси, от своя страна, оказват влияние върху 
приетите практики, инструкции, процедури и стандарти на работа в организацията, 
практиките, инструкциите, процедурите и стандартите, оказват влияние върху нагла-
сите и поведението на служителите, а техните нагласи и поведения, на свой ред, влияят 
върху организационната ефективност.

За разлика от други сектори на икономиката, проучванията на ОК в хотелиерство-
то в България са доста ограничени. Получените до момента данни показват наличие 
на определена културна специфичност, която я отличава от останалите индустрии. В 
сравнение с другите организации, ОК на изследваните в нашето проучване хотели се 
характеризира с най-висок ИВР (много високо властово растояние), най-нисък ИИН 
(слабо избягната несигурност), с втората по значимост стойност на ИИ/К (преоблада-
ваща ориентация към индивидуализъм) и относително висок (четвърти по значимост) 
ИМ/Ж (преобладаваща ориентация към мъжетвеност). Тази културна рамка може да 
се използва за по-пълното познаване и по-точното тълкуване, и прогнозиране на пове-
дението на служителите в хотелите (удовлетвореност от извършваната работа, моти-
вация за труд, ангажираност към целите и ценностите на организацията, ориентация 
към обучение и развитие, работа в екип, участие в процесите на вземане на решение, 
задържане на работното място, текучество, творчество при трудовото изпълнение и 
т.н.). Натрупването на повече информация по въп роса ще разкрие нови хоризонти 
пред управлението на културата на нашите хотели.

Насоки за бъдещи проучвания.
1. Изследването може да се проведе сред персонала на представителна извадка от 

хотели в страната, като това ще позволи да се изчислят индексите на ОК на хотелиер-
ството в България.

2. Получените резултати за хотелите в София могат да бъдат сравнени с резултатите 
от проучвания в хотелиeрството, използвали същата методика в международен план.

3. Изследването може да бъде проведено сред служители на разнообразни органи-
зации от туристическата индустрия (туристически агенции, туроператори, авиокомпа-
нии, ресторанти, неправителствени организации и т. н.).

Благодарности. Изразявам специалната си благодарност към студентите от 4 курс на бакалавърската 
програма на специалност „Туризъм“ на СУ „Св. Климент Охридски“, които проведоха анкетното проучване.

SUMMARY

The aim of the present paper is to address an issue of a current necessity for the tourism 
industry in Bulgaria: measuring the indices of the organisational culture basic dimensions of 
hotels in Sofia fills in a major research gap in the field of human resource management in 
tourism organisations in Bulgaria.
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The study was conducted in 2015, following H. Hofstede’s model of the empirical or-
ganizational culture study, involving 1234 employees of 61 hotels in the city of Sofia. The 
research was conducted in hotels only. The 61 entities studied represent 60% of all hotels 
registered in Sofia at the time of the survey. The sample group of the hotels are represented 
with more than 50% of their members, ranked with the same number of stars. Hence, there 
is a high level of similarity between the structure of the population and the sample, which 
makes the results of the survey representative for the hotels in Sofia. 

The survey questionnaire is a modified and simplified version of the one, used by Hofstede 
to study organizational culture (Hofstede, 1980). 

The main objective is to calculate the indices of the four main organisational culture 
dimensions and on that basis to analyse some of its specific features in the hotels surveyed. 

The main tasks of the study are to:
 • present the results from measuring the organisational culture indices of the hotels in 

Sofia and establish some specifics;
 • compare the indices obtained with the results of studies carried out following Hofstede’s 

method in other sectors in the country. 
In conclusion, a comparison is drawn between the organisational culture indices ob-

tained for the hospitality industry, and the results from the studies carried out following the 
Hofstede’s method in other sectors in Bulgaria. An inference is made that the values obtained 
for the four indices (Рower Distance Index = 92.04; Uncertainty Avoidance Index = 30.5; 
Individualism/Collectivism Index = 62.4; Masculinity /Femininity Index = 53.5) prove the 
presence of a definite cultural specifics that distinguishes the hospitality industry from the 
remaining industries in Bulgaria. The organisational culture of the studied hotels is char-
acterised by a High Power Distance Index (very high Power Distance), a Low Uncertainty 
Avoidance Index (low Uncertainty Avoidance), an Average Individualism/Collectivism 
Index (orientation towards Individualism) and an Average Masculinity/Femininity Index 
(orientation towards Masculinity). 
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Emil Petrov. TRANSPORT ACCESSIBILITY TO THE ANTHROPOGENIC TOURIST ATTRACTIONS IN 
THE CENTRAL CITY АRЕА OF SOFIA 

The paper presents a recent study, using the GIS technologies, of the transport accessibility and analysis of the 
related opportunities for reaching, stopping, staying and parking to the anthropogenic tourist attractions, located in 
the central part of Sofia with the different modes of transport, used by the tourists – by bus , by car, by bicycle and 
on foot. Current status, as well as available accessibility issues are identified. Recommendations for problem solv-
ing are synthesized in two directions. The first includes recommendations for improving urban living conditions, 
and the second one – the specific needs of the urban tourism industry to provide access to the resources, which are 
one of the most important prerequisites for visiting a destination. Their realization in the short term depends on the 
establishment of the city of Sofia as a sustainable, international tourist destination. 

Key words: transport accessibility, urban tourism, tourist attractions, parking, central city area of Sofia.

УВОД

През последните години София се утвърждава като една от водещите туристически 
дестинации както за българските, така и за чуждестранните туристи. Според данни на 
Общинско предприятие „Туризъм“ регистрираните туристи в столицата през 2015 г. 
са 1 061 522, което е ръст от 9,72% в сравнение с 2014 г. (София. Туризмът…, 2016). 
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От тях 640 621 са чужденци, българите са 420 901. Съществена причина за увеличения 
брой чужденци е фактът, че София бе включена като дестинация в няколко бюджет-
но ориентирани авиопревозвачи. Благодарение на ударното стъпване на компанията 
Ryanair на летище София с 21 полета през септември и октомври на 2016 г., следван от 
конкурента му – WizzAir, както и на усилията на Столична община за развитие на туриз-
ма, София е в топ 10 на градовете в Европа с най-бърз ръст на броя посетители за пери-
ода 2009–2016 г., със средногодишен темп на растеж от 7% според годишната класация 
Маѕtеrсаrd Global Dеѕtіnаtіоnѕ Сіtіеѕ Іndеx. От друга страна, едни от най-важните пред-
поставки за посещението на дадена дестинация и нейните туристически обекти са тях-
ната „атрактивност, мотиви или потребности на туристите“ (Воденска, Асенова, 2011) 
и безспорно наличието на улеснен транспортен достъп до тях. Туризмът е неизбежно 
свързан с транспорт от всякакъв вид за достигане до и придвижване във дестинацията.

В литературата се отделя голямо внимание на връзката между туризма и транспорта 
и се доказва ролята на транспорта за удовлетвореността на туристите от туристическия 
продукт на дестинацията (Orbasli, Shaw, 2007). Въпросите за транспортния достъп до 
туристическите атракции в централните части на градовете (Попова, 2002) и възмож-
ностите за паркиране в близост до тях най-често се разглеждат в общия контекст на 
транспортните схеми на населените места и създаването на интелигентни системи за 
паркиране (Álvarez-García et al., 2017). Отчитат се интересите на всички групи заинте-
ресовани – местните жители, зареждащите мрежата от магазини и посетителите – ту-
ристи и еднодневни посетители. Насърчава се използването на обществения транспорт 
с удобно за достъп разположение на спирките и връзки между схемите на видовете 
транспорт, използването на алтернативни форми на придвижване – с велосипеди или 
пешеходен достъп, регулира се пристигането с автобуси, със собствен или нает авто-
мобил, въвеждат се ценови механизми за регулиране на паркирането и др. (Litman, 
2017). В дестинации с рязко увеличение на посетители в активния сезон се изслед-
ват претоварването на транспортната система, задръстванията и струпването на много 
хора в централните градски части, където преобладаващо са разположени туристи-
ческите обекти (Cros, 2007), като с помощта на Географски информационни системи 
(ГИС) се изготвят модели за ефективна организация и управление на транспорта и 
паркирането (Domènech, Gutiérrez, 2017).

Разположението на паметниците на културата в централната градска част на град 
София предопределя относително добра транспортна достъпност с използване на ма-
совия градски обществен транспорт (МГОТ) и пеша, а отчасти – с велосипед. Не така 
стои въпросът с останалите основни средства за придвижване на туристите – групово, 
с автобус и индивидуално – с автомобил. Проблемът с достъпността, спирането, прес-
тоя и паркирането на различните транспортни средства е втората по важност причина 
много от българските туроператори и агенции да не включват София в своите оферти 
(Маринов и др., 2013). В същото изследване, освен затруднения достъп, анкетираните 
са посочили и „лоша организация на движението“.

Въпросът за организацията на движението и паркирането в София се обсъжда осо-
бено през последните 20 години поради факта, че столичният град е най-големият 
притегателен център в страната. По данни на Националния статистически институт 
населението на София към 31.12.2015 г. е 1 231 981, като тук не се включват ежедневно 
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приходящите по т. нар. трудова миграция и туристите. Броят на регистрираните авто-
мобили към същата дата, само в София град, е 880 037, от които 695 540 леки коли. 
Това създава значителни затруднения при придвижването в града, достигането до да-
ден обект и намирането на място за спиране или паркиране. Проблемът се задълбочава 
и поради трайно установената тенденция през последните 4 години на увеличение с 
по 2000 бр. леки автомобила на година въпреки реализираните от Столична община 
инфраструктурни проекти в тази насока, както и поради наложената моноцентрична 
структура на града, при която значителна част от автомобилния трафик в запад-из-
точна посока и в по-малка степен в север-южна, преминава през централната градска 
част. Голяма част от административните, търговските и учебните сгради и учреждения 
са съсредоточени в центъра, което предопределя и значителния постоянен интерес и 
поток автомобили ежедневно към него.

От гледна точка на туризма, актуалността на проблема се допълва и от факта, че 
столичният град се превърна в желано място за посещение от много индивидуални ту-
ристи, главно след масовото налагане на пазара на бюджетно ориентираните авиоком-
пании. Много от електронните оператори и агенти в интернет предлагат изгодни уик-
енд пакети и отстъпки при резервирането едновременно на билет за полет, хотелско 
настаняване и наем на автомобил. С тези пакети значително се увеличава възможност-
та в рамките на 1–2 дни туристите да разгледат по-голямата част от забележителности-
те на града, за което свидетелстват и данните на ОП „Туризъм“ за продължителност на 
престоя – 1,7 дни за българи и 1,8 за чужденци.

Аналогична е ситуацията и в предлагането и организирането на бизнес пътувани-
ята, при които нерядко също е включен автомобил като средство за придвижване. В 
повечето случаи проблемът с паркирането е решен, тъй като наемането на автомобил 
става на самото летище, а хотелът осигурява място за паркиране. Проблемът остава 
актуален обаче при реализиране на самите бизнес срещи и при посещението на турис-
тически, търговски или други обекти в столичния град.

Туристическите ресурси са една от най-важните съставни части в системата на 
туризма, като често те са основна цел и мотив за предприемане на туристическото 
пътуване. С тях са обвързани и всички туристически услуги, и до голяма степен от 
тяхната атрактивност зависи успехът и посещаемостта на дестинацията. Заедно с тях-
ната атрактивност се нарежда и необходимостта от осигуряване на удобен достъп до 
тях, тъй като те са фиксирани на точно определено място, което налага туристът да се 
придвижи до тях. От най-голямо значение за туризма в столицата е въпросът с органи-
зираните групови посещения на туристи и проблемът с достигането до туристическите 
обекти и свързаните с това – спиране, престой и паркирането на автобуси в близост 
до тях. Това важи в особено голяма степен за туристите от т. нар. група „55+“, които 
трябва да бъдат закарани в близост до самия обект.

МЕТОДОЛОГИЯ (ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И МЕТОДИКА)

В този контекст обект на настоящото проучване е централната градска част на 
София, която включва най-общо територията, оградена от булевардите „Сливница“ на 
север, „Ген. Данаил Николаев“ на североизток, „Евлоги и Христо Георгиеви“ на изток 
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и на юг, „Ген. Скобелев“ на югозапад и ул. „Опълченска“ на запад. Детайлният обхват 
на зоната е описан подробно в Допълнителната разпоредба, ал. 1, т. 5 от Закона за одо-
бряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община (ЗОПОУПСО). 
Предмет на изследването е транспортната достъпност от гледна точка на възможности-
те за спиране, престой и паркиране на различните видове превозни средства в близост 
до антропогенните туристически ресурси в тази част на града, както и на прилежащата 
им инфраструктура. Под превозни средства следва да се имат предвид пътуванията с 
автомобил (под наем или личен), с организиран автобусен транспорт и с велосипед. 
Инфраструктурата включва транспортнo-комуникационната мрежа в изследваната 
територия, както и комплекса от съоръжения, които я обслужват. В понятието антро-
погенни туристически ресурси попадат културно-историческите забележителности, 
представени от археологически и архитектурни останки и паметници, историческите 
забележителности и религиозни обекти, като настоящото изследване се отнася в съ-
щата степен и за музеите и музейните комплекси, разположени в централната градска 
част (ЦГЧ). Общо на територията на столицата са разположени 148 национални памет-
ници на културата, от които 77 в самата централна част.

Изборът на обекти на изследване се базира на посочените такива от гиганта в ту-
ристическото предлагане “TripAdvisor”, както и на класацията Топ 5 на основните ан-
тропогенни религиозни обекти, които са включени в програмите на туристическите 
оператори и агенции за София, които подчертават културно-историческия облик на 
столицата като емблематични ценности, а именно – храм-паметник „Св. Александър 

Фиг. 1. Схема за разположение на религиозните обекти и музеи в ЦГЧ част на града
(Източник: TripAdvisor)

Fig. 1. Scheme for disposal of religious sites and museums in the central part of the city
(Source: TripAdvisor)
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Невски“, Боянската църква, Националният исторически музей (НИМ), ротондата „Св. 
Георги“ и църквата „Св. София“. 

С изключение на Боянската църква и НИМ, останалите три попадат в централната 
градска част. По тази причина във фокуса на настоящото изследване са катедралният 
храм „Св. Александър Невски“, църквата „Св. София“ и ротондата „Св. Георги“. За 
нуждите на проучването е изследвана буферната зона от 200 m около тях, като са раз-
гледани възможностите за спиране, престой и паркиране с различните видове транс-
портни средства, с изключение на средствата на масовия градски обществен транспорт 
(МГОТ) на града. Изборът на обхват от 200 m на буферната зона е определен така, че 
да се гарантира лесната достъпност дори и от трудноподвижни или възрастни туристи 
с всички видове разглеждан транспорт.

Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на настоящите възмож-
ности за достъп на туристите от всички пазарни сегменти до избраните туристически 
обекти, да се идентифицират основните проблеми, както и да се представят възможни 
решения и насоки за решаване на тези проблеми, така че да се ограничи или елиминира 
негативното им въздействие при утвърждаването на град София като устойчива меж-
дународна туристическа дестинация.

Методите за изследване на транспортната достъпност са фокусирани върху това 
да се анализират регламентите за спиране, престой и паркиране до избраните ту-
ристически обекти с различните видове превозни средства, както и да се анализира 
актуалното състояние на осигурените и налични места за паркиране в близост до тях, 
като включват:

 • Теренно проучване на състоянието на уличната мрежа около обектите.
 • Използване на ГИС технологии за въвеждане в цифрова картна подложка на 

изходните данни за паркирането в изследваната територия – общ брой места 
за паркиране, места за паркиране на хора в неравностойно положение, места 
„Служебен абонамент“. Тук е важно да се отбележи, че издадените разрешител-
ни за паркиране по местодомуване не са въвеждани, тъй като се предполага, че 
автомобилите на тези собственици не би следвало да се намират в изследваната 
територия през деня, респ. да заемат места за паркиране. ГИС технологиите са 
използвани и за определяне на буферна зона от 200 m около изследваните обекти, 
отчитане на попадащите в тях места с различно предназначение, за генериране 
на карти и картосхеми с цел обследване и онагледяване на текущото състояние и 
обезпечеността на обектите с места за спиране, престой и паркиране.

 • Проучване на вторични източници на информация, включително планови и страте-
гически документи за развитие на туризма, транспорта и паркирането в общината.

 • Анализ на всички събрани и обработени данни и синтез на важни изводи и пре-
поръки за развитие на града в тази област.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Информация за транспортната достъпност и свързаните с нея възможности за 
спиране, престой и паркиране с отделните видове транспортни средства до туристи-
ческите обекти в централната градска част е представена на сайта www.visitsofia.bg\
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какдапътувам, който се обслужва и поддържа от ОП „Туризъм“, по данни на Център 
за градска мобилност ЕАД (https://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/pochasovo-plateno-
parkirane/p/1) – (фиг. 2).

И трите изследвани обекта попадат изцяло в Синя зона, която е въведена на 
10.05.1989 г. с 4000 паркоместа в 35 улици и няколко площада в центъра на града. 
Режимът за почасово платено паркиране в сегашния му вид с две зони е въведен в 
София на 01.09.2012 г. Цената за час паркиране в Синя зона е 2 лв., а максималният 
престой – 2 часа. Зоната функционира в работни дни от понеделник до петък от 8.00 
до 19.00 часа и в съботен ден от 8.00 до 14.00 часа. Общият брой места в зоната е 4959. 
Сайтът не предоставя възможност за избор и увеличаване на избрани области от кар-
тата въпреки показаната функционалност за това, но пък са описани улиците, които 
попадат в съответните зони за паркиране – Синя и Зелена, както и продължителността 
и начините за заплащане на паркирането. Предоставената информация се отнася един-
ствено до възможностите за паркиране на пътни превозни средства (ППС) с допустима 
максимална маса до 2,5 t и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Фиг. 2. Информация за възможностите за паркиране в София 
(Източник: www.visitsofia.bg\паркинги)

Fig. 2. Information about the possibilities for parking in Sofia 
(Source: www.visitsofia.bg\паркинги)
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Като безспорен открояващ се символ на град София, който му придава духовен и 
културен облик, е храм-паметникът „Св. Александър Невски“. Представлява внуши-
телна по размери петкорабна църква в неовизантийски стил – кръстокуполна базилика 
с акцентирано централно кубе (втората по големина на Балканския полуостров след 
храм „Св. Сава“ в Белград), построена в чест на Александър II. Заема площ от 3170 m2 

с капацитет от 5000 души. На фиг. 3 са представени детайлно възможностите за спира-
не, престой и паркиране в 200-метровата буферна зона около храма.

Югоизточната и североизточната дъга около храма, както и прилежащите им ули-
ци – „Московска“, „Оборище“ и „Дунав“, съставляват основният ресурс за спиране, 
престой и паркиране около „Св. Александър Невски“, с предвидените 5% места за 
паркиране на хора в неравностойно положение. 

Югозападната и северозападната дъга са реализирани като услугата „Служебен 
абонамент“, детайлно описана в Раздел 2.2. от НОДТСО – Режим на платено паркира-
не на ППС – „Служебен абонамент“, на Център за градска мобилност ЕАД, запазени 
съответно за представители на парламента на Република България и за представители 
и служители на Столична община. Спирането, паркирането и престоят на моторни 

Фиг. 3. Възможности за паркиране около храм-паметник „Св. Александър Невски“

Fig. 3. Opportunities for parking around the church “St. Alexander Nevsky”
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превозни средства (МПС), с предназначение и за група, различна от посочените по-
горе, е забранено.

Ротондата „Св. Георги Победоносец“ е една от най-запазените антични сгради до 
наши дни в София (фиг. 4). Намира се в двора на сградата на Президентството и се 
стопанисва от Българската православна църква, като в момента е действаща църква. 
Отворена е за посетители всеки ден. Поради специфичното ѝ местонахождение, ор-
ганизация за паркирането в непосредствена близост до нея не е реализирана. В мал-
ка част от 200-метровата буферна зона попадат улици с въведен режим на паркиране 
Синя зона. 

Църквата „Св. София“ е една от най-старите запазени църкви у нас, а и в света 
(фиг. 5). Трикорабната кръстокуполна базилика е напълно реставрирана, като в мо-
мента е действаща църква. Отворена е за свободно посещение от туристи и поклон-
ници. Към църквата се намира и единственият обособен музей в туристически обект, 
свързан със Сердика – музеят Археологическо ниво на базиликата „Св. София“. 
Достъпът до музея става чрез вътрешен на църквата вход. Музеят е отворен от втор-
ник до неделя, от 10 до 17 ч., като понеделник е почивен ден.

Фиг. 4. Възможности за паркиране около църквата „Св. Георги“

Fig. 4. Opportunities for parking around the church “St. George”
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Данните за паркирането са сходни с тези на храм-паметник „Александър Невски“ с 
единствената разлика, че буферната зона е изместена в източна посока, откъдето идва 
и незначителната разлика в местата. 

В табл. 1 е представено обобщеното състояние за наличните и осигурени места за 
паркиране на ППС около трите обекта. 

Фиг. 5. Възможности за паркиране около църквата „Св. София“

Fig. 5. Opportunities for parking around the church “St. Sofia”

Таблица 1 
Table 1

Обезпеченост с паркоместа около избраните обекти
Collateralization with parking spaces around the selected objects

Туристически обекти Общо паркоместа Места Синя зона

Храм-паметник „Св. Александър Невски“ 342 168

Ротонда „Св. Георги“ 50 47

Църква „Св. София“ 362 145
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Както се вижда на фигурите за всеки един от обектите, така и от табл. 1, възмож-
ностите за паркиране на ППС около тях са силно ограничени поради незначителния 
брой паркоместа. Ограничението е детерминирано от капацитета и възможностите 
на уличната мрежа, както и на значителния брой места, запазени за фирми чрез ус-
лугата „Служебен абонамент“. Подобна услуга не се използва за никой от туристи-
ческите обекти с изключение на открития през 2016 г. Музей на София в сградата 
на Централната баня. Възможностите за спиране, престой и паркиране значително 
намаляват и поради огромния брой винетни стикери, издадени за ППС на жителите 
на града, попадащи в обхвата на зоната, детайлно описани в Раздел 2.3. от НОДТСО 
– „Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасо-
во платено паркиране“, и чиито автомобили имат право да престояват в работни дни 
там. Теренните изследвания показват, че около изследваните обекти няма изградени 
надземни или подземни паркинги и гаражи. Проучването не е изчерпателно, тъй като 
липсват данни за частните паркинги и отдадените под наем общински такива в близост 
до изследваните обекти. 

Спирането, престоят и паркирането на туристически автобуси е регламентира-
но в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община 
(НОДТСО) – Раздел 5 – „Случаен и специализиран превоз на пътници“. Член 42 от 
Наредбата гласи, че „Случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и ту-
ристическа обиколка на гр. София се извършва по утвърдени от дирекция „Транспорт“ 
при СО схеми, в които са указани маршрута на автобуса и местата за престояване 
и паркиране“. Осигурената възможност за паркиране на туристически автобуси е 
в югозападната дъга на площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски“. 
Обособената част е обозначена с указателни табели, показващи продължителността 
на престоя и цената – 24 часа срещу 20 лв. При запълване на пространството пред па-
метника е предвидена организация за изнасяне на автобуса от ЦГЧ и паркирането му 
на паркинга пред националния стадион „Васил Левски“. Възможностите за спиране, 
престой и паркиране на автобуси в близост до ротондата „Св. Георги“ са силно огра-
ничени предвид разположените в близост институции (Президентство, БНБ) и мерките 
за сигурност, които предопределят те, въпреки наличието на свободни пространства 
пред и около тези институции. От друга страна, възможностите за паркиране на ППС 
са по-благоприятни поради наличието на паркинг в непосредствена близост – площад 
„Ал. Батенберг“ с въведен режим Синя зона.

Спирането, престоят и паркирането около църквата „Св. София“ е аналогично на 
това пред храм-паметник „Св. Александър Невски“. Относно влизането на автобуси в 
зоната около тези два обекта трябва да се спомене и временната организация, която се 
въвежда при необходимост по големи празници, така че да се осигури спиране, парки-
ране и престой на туристически автобуси на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ 
на ул. „Оборище“ между ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“, като за целта се забранява 
влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и 
пл. „Св. Александър Невски“ по указани дни, часове и продължителност.

Теренните изследвания показват, че достъпът пеша до изследваните обекти е улес-
нен поради значителната широчина на уличната мрежа и прилежащата инфраструк-
тура, но затруднен поради неравната настилка и липсата на непрекъснатост на трото-
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арите. Аналогично е придвижването и с велосипед, което е улеснено поради голямата 
широчина на уличната мрежа, но затруднено поради факта, че се използва наличната 
за пешеходците или за моторните превозни средства инфраструктура. Анализът на 
наличните вторични източници на информация показва, че в буферните зони около из-
следваните обекти липсва изградена инфраструктура за придвижване, спиране и пар-
киране на велосипеди. Подобна информация липсва и в туристическия сайт за София 
– www.visitsofia.bg/вело-алеи, където е поместена карта на велоалеите и предлаганите 
услуги за велосипедистите. 

Влошеното състояние на организацията на движението и транспортната достъп-
ност до туристическите обекти в централната градска част се дължи не само на лип-
сата на изградена и поддържана инфраструктура, но и на недалновидното планиране в 
градоустройствено отношение. Съгласно нормативите от периода 1960–1980 г. градът 
е оразмерен за 80 леки коли/1000 жители и 250 места за паркиране на 1000 жители. 
Според данни на „Евростат“, степента на моторизация към 2011 г. за гр. София е 654,9 
автомобила на 1000 жители, което я поставя редом до големите европейски туристи-
чески столици. Най-моторизирани, според същите данни, са жителите на Рим, където 
на 1000 души се падат 701,7 автомобила. Анализът на паркирането по улиците на Рим 
показва, че местата са ограничени, като 73% от 95 000 сини паркоместа са запазени за 
живущите, а самото паркиране е скъпо. За посетителите и гостите на града обаче са 
предвидени алтернативни варианти, изразени чрез многобройни подземни и надзем-
ни паркинги, разположени в центъра или в периферията на централната градска част 
(Centro Storico), обособена като зона с ограничен трафик (Limited traffic zone – LTZ). 
Силно развита е и системата „Паркирай и пътувай“. Влизането и престоят на туристи-
чески автобуси в ЦГЧ на Рим може да се осъществи чрез предварителна регистрация, 
направена най-често през интернет, която указва кога и къде ще влезе автобус в зоната. 
За всички останали случаи, включително навлизане с чуждестранен автомобил, е необ-
ходимо разрешение, издадено от Агенцията за обществена мобилност на Рим – ATAC. 
Контролът на достъпа в зоната и на паркирането се осъществява с помощта на видеока-
мери. Агенцията има разработена схема и за споделяне на велосипеди. Те са зелени и са 
на разположение в различни места в центъра и по-далеч. Отделно, от частни фирми и 
магазини се предлагат всякакви възможности за наемане на велосипеди или мотопеди, 
включително шосейни, детски или планински. На много от местата за наем предлагат и 
тематични обиколки с местен водач, запознат с различните маршрути. 

За разрешаването на проблема с планирането на развитието на град София предвид 
непрекъснато нарастващото население и степен на моторизация, в последната актуали-
зация на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството от 10.10.2016 г. е заложено комуникационно-транспортната сис-
тема на София да се оразмери за степен на моторизация 550–600 приведени единици 
на 1000 до 2020 г. Ключовите мерки и проекти на Столична община са насочени глав-
но към развитие на столичния метрополитен, балансиране и интегриране на всички ви-
дове транспорт, осигуряване на безконфликтно пешеходно и велосипедно движение. 
Това се доказва от направения анализ на вторичните източници на информация, който 
показва, че развитието на общата и на специализираната инфраструктура, която има 
отношение към обезпечаване на туризма откъм транспортна достъпност, е залегнало 
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във всички стратегически документи на Столична община. Така например в Общия 
устройствен план (ОУП) на града е отбелязано като необходимост „усъвършенстване 
и доразвитие на пътната мрежа и инженерните мрежи, и оптимално разпределение 
на инвестициите като задължение на държавния, областен, общински и частен сек-
тор, както и разпределение на отговорността в управление на туризма и съпътстваща-
та ландшафтна инфраструктура“. Общинският план за развитие (ОПР) на Столична 
община за периода 2014–2020 г. включва както конкретни мерки за подобряване на 
комуникационно-транспортната система, включително подобряване на достъпа и на 
прилежащата туристическа инфраструктура, така и редица секторни стратегии и про-
грами, които са в процес на изработване или са приети от Столичния общински съвет. 
В контекста на настоящото изследване това са „Стратегия за развитие на културата в 
София 2013–2023“ и „Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация“. 
Основните цели, залегнали в първата, са „да утвърди София като древен, модерен и 
космополитен град, да позиционира София в европейския и световния културен ка-
лендар като привлекателна културна дестинация и да съдейства за подобряване ка-
чеството на живот на жителите и гостите на София“. Втората е в процес на разработка, 
но Приоритет 3 от нея включва „подобряване на инфраструктурата и достъпността“, 
включително подобряване управлението на атракциите – публична собственост и въ-
веждане на екологични практики и модели и формиране на гостоприемна, достъпна и 
ориентирана към туриста (материална и нематериална) среда.

Областната стратегия за развитие на Област София-град 2014–2020 г. отчита зна-
чението на икономическите функции на столичния град като фактор за развитие на 
туризма с високите показатели за икономическо развитие, с изградена инфраструкту-
ра, а по отношение на транспортната инфраструктура предвижда, наред с изгражда-
нето на нови и реконструкцията и рехабилитацията на стари пътища, въвеждането на 
нови технологии за подобряване на транспортната система, каквито са интелигентните 
транспортни системи (ИТС). 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София 
2014–2020 г. определя пространственото развитие на града чрез интегриране на про-
екти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подо-
бряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, еко-
логичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изи-
сквания за развитие на европейските градове. По такъв проект, за Зона 4 от ИПГВР на 
София пространствата по ул. „Оборище“ между ул. „Раковски“ и бул. „Васил Левски“, 
включително и самият пл. „Св. Александър Невски“, трябва да се обособят като пе-
шеходни зони. Това е стъпка към подобряване на „градският дизайн“, който според 
Inskeep (1991) е важен ресурс за развитието на туризма в големите градове. Това е 
характеристиката и разположението на значимите обекти, площадите, пешеходните 
зони, тротоарите, фонтаните, цветните алеи, декоративните елементи, кошчетата за 
отпадъци, спирките на градския транспорт, табелите, надписите и др., като от най-
съществено значение е удобството и естетиката при проектирането и изграждането на 
тези елементи и тяхното разположение в градската среда.

Градската среда в София не отговаря на значението и съвременното състояние на 
града. Откритите пространства не се отличават с особена атрактивност. В тази връзка 
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концепцията за обемно-устройствено решение на Зона 4 е с основна цел ограничава-
не на наземното паркиране, съпроводено от алтернативно осигуряване на паркоместа 
чрез изграждане на подземни гаражи, както и редуциране на трафика около храм-па-
метник „Св. Александър Невски“. 

Връзката между подобряването на „градския дизайн“ и развитието на София като 
културна туристическа дестинация се потвърждава от решение № 132 на Столичния 
общински съвет от 23.02.2017 г., което определя визията за развитие на София и 
крайградските територии „като декларация за споделена, реалистична посока за бъ-
дещо развитие, създадена в резултат от качественото смесване на разностранните 
гледни точки на хората, свързани с града“. Визията трябва, от една страна, да прие-
ме, обобщи и надгради зададените с действащите нормативни документи стъпки на 
развитие, а, от друга – да бъде обединяваща платформа, която да предложи модел за 
дълготрайно взаимодействие между широк кръг участници в процеса по изграждане 
на бъдещето на София. Процесът на изработването ѝ трябва да бъде използван като 
примерен за последващи процеси по стратегическо планиране, включително за про-
цеса по промяна на Общия устройствен план на Столична община, съобразен с вече 
съществуващите или потенциалните агломерационни връзки, природо-географски 
дадености и тенденции на влияние на София в национален, регионален, европейски 
и световен мащаб. 

Проблемите на пешеходното движение са описани най-добре в ИПГВР, като пос-
ледното „се осъществява по наличната улична мрежа – по тротоарите и често по 
пътните платна. Затруднено или блокирано е поради разположените заведения, мага-
зини, паркирали автомобили, намаления габарит на тротоарите и лошото състояние 
на нас тилките, неправилното ситуиране на спирките, лошата осветеност и обезопа-
сеност“.

По отношение на велосипедния транспорт през последните години се наблюдава 
значителен ръст в инвестициите и развитието му, въпреки че липсват значителни по-
добрения на тази инфраструктура в самата централна градска част. „Програмата за раз-
витие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2016–2019 г.“ 
разглежда велосипедния транспорт като „пълноправен участник в преразпределяне 
на уличното пространство“, с главен акцент върху довеждащо транспортно средство 
до метростанциите и спирките на другите видове публичен транспорт, а в контекста 
на настоящото изследване – „изборът на велосипедните трасета следва да се съобра-
зява с насочеността на основните велосипедни потоци от жилищните към смесени-
те централни територии и към териториите с културно-историческо наследство“. В 
тази връзка от 10. 10. 2016 г. влязоха в сила съществени изменения в Наредба № 2 от 
29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи 
на урбанизираните територии, относно велосипедните алеи – раздел IV „Велосипедно 
движение“ и раздел XXI – „Велосипедни трасета“. С решение № 81 от 23.02.2017 г. 
Столичният общински съвет одобри концесия за 8-годишен период, която предвижда 
като първи етап изграждането на 33 велосипедни обменни станции на територията на 
центъра и на широкия център, като на всяка велосипедна станция ще има от 12 до 15 
велосипеда или малко над 400 велосипеда общо, като останалите места ще са празни, 
за да има къде да бъдат оставяни ползваните вече велосипеди.



308

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

София е град с богато минало и значителен ресурсен потенциал, най-значимата 
част от който е разположена в централната градска част. Бъдещето на града като ат-
рактивна международна туристическа дестинация обаче е поставено под съмнение, 
предвид затруднения достъп до и във самите туристически обекти. Това се дължи на 
непрекъснато нарастващото население и степен на моторизация, съпроводено с не-
адекватно планиране на града, както и с липса на автоматизирана система за упра-
вление на градския трафик. Ситуацията и достъпността до туристическите обекти в 
ЦГЧ е допълнително усложнена от ниското експлоатационно състояние на комуни-
кационно-транспортната мрежа, кръгово-радиалната структура на града, при която 
голяма част от трафика преминава през ЦГЧ, липсата на достатъчно места за спиране,  
престой и паркиране с различните превозни средства и липсата на прилежаща към това 
инфраструктура. Паркирането в ЦГЧ на София се извършва преди всичко по уличните 
платна. Специално построени паркинги има само при новостроящите се обществени 
търговски центрове, които са предимно частни. Съществуващите паркинги и гаражи 
са крайно недостатъчни както като общ брой, така и като брой места в тях. От дру-
га страна, качеството на „градския дизайн“ изисква ограничаване на достъпа с леки 
автомобили до паметниците на културата и въвеждането на алтернативни форми за 
паркиране в обособени паркинги и гаражи, разположени предимно под уличното ниво.

Възможностите за достъп с останалите видове превозни средства до ЦГЧ също са 
силно ограничени. Задължително е да се осигурят и регламентират места за спиране и 
престой за слизане и качване на туристите, така че да са в непосредствена пешеходна 
близост до съответния паметник, след което туристическият автобус да се изнесе за 
паркиране в периферната част на зоната или на града. По този начин площадите няма 
да се превръщат в паркинги, а прилежащите територии ще останат част от ландшафта 
на съответния паметник (на примера с пл. „Св. Александър Невски“). 

Придвижването с велосипед е лесно и удобно, което се дължи на изключителната 
му мобилност, но се извършва по инфраструктурата, предвидена за придвижване на 
пешеходците или по уличното платно наред с останалите участници в движението. И 
в двата случая това създава неудобство и конфликти, а в голяма степен – и занижена 
безопасност на придвижване. Последната се допълва от невъзможността за паркиране 
на велосипеда на предвидено и осигурено, в близост до обектите на посещение, място. 

Във всички посочени стратегически документи вариантите и възможните решения 
за управлението на паркирането включват насърчаване на преминаването от улично 
към извънулично паркиране в паркинги и гаражи, активното стимулиране на изграж-
дане на гаражи в новостроящите се сгради в центъра на София, идентифициране и 
даване на приоритет на целевите групи в политиката по паркирането (живущи, посе-
тители, работещи и инвалиди), осигуряване на стабилна законова база за паркиране и 
прилагането ѝ. Никъде не е направена връзка с приоритетите на общината за развитие 
на туризма и необходимостта от изграждане на обща или специализирана инфраструк-
тура в тази насока. Можем да приемем, че последната попада в приоритета на плана 
за пространственото развитие на пътната и уличната мрежа, релсовите пътища, съоръ-
женията и транспортните възли, местата за паркиране и гариране, жп гарите, метрото, 
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централната и локалните автогари, международното летище, спирките, организацията 
на движението, включително на пешеходно и велосипедно движение, заложени в ОПР.

Проблемът с придвижването и паркирането ще се задълбочава. Ако не се предприе-
мат съответните мерки и решения, качеството на живот в централната градска част ще 
се намали значително, а оттам ще намалее и нейното влияние като притегателен и при-
влекателен туристически център. В тази връзка мерките, които предприема Столична 
община за справяне с проблема с мобилността на населението, като приоритетно из-
граждане на метрото по всички направления и развитие на масовия градски обществен 
транспорт до нива, в които той да бъде достъпен, са забележителни, но недостатъчни. 
Предизвикателството пред развитието и управлението на градските райони, в конте-
кста на устойчивото развитие, включва както съчетаване на икономическото развитие 
и достъпността, така и подобряване на качеството на живот и защитата на околната 
среда. В тази връзка задължителните мерки би следвало да бъдат насочени към:

 • Намаляване на преминаващия през ЦГЧ автомобилен поток, включително и с 
извършване на периодични изследвания за определяне съотношението между търсене 
и предлагане, брой ППС, влизащи в центъра на града и т. н.; развитие на довеждащия, 
по възможност електротранспорт (тролейбуси и трамваи), до станциите на метрото, а 
във възможните участъци – и с използване на градската железница около София.

 • Строеж на нови многоетажни паркинги (под и над земята) както за посрещане на 
нарастващото търсене, така и като алтернатива на уличното паркиране в администра-
тивния център на града.

 • Въвеждане на системата Park & Ride на паркингите към метрото, намиращи се в 
непосредствена близост до периферните зони на централната градска част – Интерпред, 
Стадион „Юнак“, Лъвов мост, ЦУМ, при хотел „Маринела“.

 • Редовно преразглеждане на нормите за паркиране, включително и на цената и 
продължителността за паркиране, така че да се осигурят минимум 15% свободни мес-
та за паркиране от живущите или гостите на града, както и за осигуряване на места за 
паркиране на велосипеди.

 • Използване на средствата от паркирането за облагородяване и подобряване на 
условията в ЦГЧ, а именно – в изграждане или възстановяване на тротоарите за пеше-
ходците и/или за изграждане на велоалеи.

 • На последно място, но не и по значение, е разгръщане на политиката за инте-
лигентна мобилност във всичките ѝ форми и области на приложение, а именно – въ-
веждане на единна система за управление на трафика (ITS), която допълнително да 
оптимизира и контролира трафика в столицата; развитие и постоянно актуализиране 
и усъвършенстване на предлаганите електронни услуги за повишаване на информира-
ността на гражданите и гостите на града, включително чрез създаване на идентични 
на европейските мобилни приложения, които да позволяват използването им от смарт 
устройства – телефони, таблети, лаптопи при навигацията в града, указване на места 
за посещение (музеи, паметници, ресторанти, заведения и пр.), местата за спиране и 
паркиране и начините за използване на градски транспорт, тарифи за таксуване, запла-
щането на услуги онлайн и др. подобни; въвеждането на единна таксуваща система 
във всички превозни средства на МГОТ и използване на електронната карта, ориенти-
рана към туристите, така че да се използват комплексно услугите на града в съчетание 
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с посещението на обекти на преференциална цена; развитие на електронните системи 
по регистрация и заплащане на необходимите такси за туристическите автобуси, така 
че да бъде улеснено максимално тяхното навлизане в ЦГЧ, както и контрола върху тях.

Освен посочените задължителните общи мерки, от гледна точка на туристическа-
та индустрия, за да може да се използват възможно най-пълноценно всички ресурси 
на града, трябва да се разработят конкретни стратегически планове за балансирано 
развитие между интересите на обитателите и посетителите на града и влиянието им 
върху природата. За изясняване на тези комплексни взаимоотношения между туризма, 
просперитета на местното население и устойчивостта и взаимодействията между тях, 
политиката на общината трябва да бъде насочена към:

 • Осигуряване на достъпност до туристическите обекти, която трябва да бъде транс-
портна и информационна. Транспортната ще бъде реализирана чрез изграждане на обща 
и специализирана туристическа инфраструктура. В съвременния цифров свят информа-
ционната инфраструктура ще обезпечи все по-мобилните туристи с така необходимата 
информация относно детайлното планиране и реализиране на тяхното пътуване.

 • Минимално нарушаване на естествения облик на града, мащаб и силует и есте-
тически издържана архитектурно-градоустройствена композиция, което може да бъде 
реализирано чрез ефикасно управление от страна на общината, основано на ефектив-
ните действия, предложени от експертни комисии с включени представители на турис-
тическия бранш, архитекти, икономисти и всички, ангажирани с туризма като отрасъл 
за обслужването на туристите и обектите.

Всички гореописани мерки, общи и специфични, ще доведат до осигуряване на же-
лания достъп до паметниците на културата, като с реализирането на тези мерки няма 
да се промени съответния исторически микроландшафт на дадения обект. Самите те-
риториално-устройствени особености на повечето исторически и туристически обекти 
ще предизвикват необходимостта от формиране на защитна зона край дадения истори-
чески микроландшафт. Това ще улесни опазването му, от една страна, и така желания 
ефект за удобство на гражданите и туристите, от друга.

Направеният кратък преглед на проблемите с транспортната достъпност до антро-
погенните туристически ресурси в ЦГЧ показва спешната необходимост от адекватно 
управление на повишената градска мобилност на населението не само за нуждите на 
туристическата индустрия. Това ще извади Столична община от изключително небла-
гоприятното положение на желана дестинация, в която туристите не могат да посетят 
безпроблемно нейните забележителности. 

Всички разгледани планови документи отчитат важността на туризма като отрасъл 
за развитие в столичния град, но развитието и адаптирането на транспортната система 
и инфраструктура, включително и достъпността, не са с акцент върху превръщането на 
София в съвременна, модерна туристическа дестинация. 

SUMMARY

Trends in recent years have shown that cities will continue to be one of the main destina-
tions for tourists of all kinds. The clash of conventional tourism with the new environmental 
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requirements demand changes not only in the policy of the respective municipality, and gov-
ernment, but also by the tour operators themselves and by all stakeholders. The increase in 
the number of cars and the restriction regimes on their movement in the central part of Sofia 
form a complex of factors with a direct impact on the transport accessibility to tourist sites 
located in the central part of the metropolitan city. The report presents a recent study using 
GIS technologies on transport access and analysis of the related opportunities for reaching, 
stopping, staying and parking to the anthropogenic tourist sites, located in the central part 
of Sofia with the different modes of transport, used by the tourists – by bus, by car, by bi-
cycle and on foot. Current status, as well as available accessibility issues are identified. The 
search for a cross point between the decisions of Sofia Municipality to reduce the number 
of cars in the city center, and the increasing number of tourists implies the present research, 
aimed at seeking solutions of this problem. The current study focuses on possible solutions 
for improving transport accessibility to the most visited tourist sites in Sofia and has practi-
cal application value for the urban plan of Sofia. Recommendations for problem solving 
are synthesized in two directions. The first includes recommendations for improving urban 
living conditions, and the second one – the specific needs of the tourism industry to provide 
access to resources, which are one of the most important prerequisites for visiting a destina-
tion. Their realization in the short term depends on the establishment of the city of Sofia as a 
sustainable, international tourist destination. 
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The survey presents analysis of the accommodation sector in Vitosha destination – demand for accommodation 
services, volume and structure of establishments, quality and price level of supply. The main aim is to outline major 
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УВОД

Голямото значение на настанителната база като основен елемент на системата на ту-
ризма в дадена дестинация е коментирано многократно в научната литература (Еврев, 
1998; Маринов, Бъчваров, 1990; Маринов, 1988, 2002; Станев, 1985 и др.). Нейните 
количествени и качествени параметри се считат за показателни за конкурентноспо-
собността и ефективността на туристическата индустрия, а също и за въздействията, 
които тя оказва върху природната, икономическата и социалната среда в дестинациите 
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(Дограмаджиева, 2000). Същевременно пространственият анализ на нейното разполо-
жение и влиянието ѝ върху ефективността на функционирането, както и анализът на 
нейните локализационни фактори, е традиционна задача на географията на туризма 
(Маринов и др, 2012). Изясняването на тези въпроси има ключово значение в процеса 
на планиране на устойчивото развитие на туристическите дестинации, защото, като 
пространствено консервативен елемент на туристическата система, настанителната 
база се счита за ключов социално-икономически реализационен фактор за оценка на 
състоянието и за наблюдението на туристическото развитие в даден ареал (Маринов, 
2002).

Установяването на количествените и качествените параметри на настанителната 
база изисква надеждна статистическа информационна основа, чиито дефицити у нас 
също многократно са коментирани (Маринов, 2002; Дограмаджиева, 2000, 2012 и др.). 
За попълването на празнотите в официалната статистика най-често се прибягва до те-
ренни социологически проучвания, като се разчита главно на т. нар. мека информация, 
основана на мнения, преценки и очаквания. Рядкост са теренните проучвания, целящи 
обстойна инвентаризация и събиране на „твърди“ количествени данни (напр. Маринов 
и др., 2000) поради трудоемкостта на провеждането им. 

Като емблематична туристическа дестинация, чието развитие е в епицентъра на 
общественото внимание през последните години, е учудващо, че Витоша в нейната 
цялост е извън полезрението на научната общност, а и на публичните власти. На фона 
на оживените дискусии в публичното пространство, провокирани от различните визии 
за бъдещо развитие, вариращи от международен курорт до съхранена „дива приро-
да“, и изтъквания проблем (настоящ и вероятен) от природозащитните организации 
за застрояването на планината, е изумително, че липсват задълбочени анализи на със-
тоянието на настанителния сектор. От друга страна, вероятно такъв анализ би дал от-
говор, макар и частичен, за реалните икономическите ползи към настоящия момент, 
които Витоша, в качеството си на защитена територия и туристически обект, носи за 
местната общност.

Сведенията за количествените и качествените параметри на настанителния сектор в 
планината са силно фрагментирани, непълни и неактуални. Сравнително добра инфор-
мационна осигуреност има за ареала на административен район Витоша на Столична 
община (СО), благодарение на усилията за редовно събиране на статистическа ин-
формация, както и публикуване на анализи по административни райони за 2011 г. на 
Общинско предприятие „Туристическо обслужване“ (ОПТО) и на направеното извле-
чение от проведеното по-мащабно анкетно проучване на настанителния сектор в сто-
лицата, публикувано като самостоятелен доклад от Dogramadjieva and Marinov (2013). 

Независимо от положителните тенденции в информационното осигуряване, няма 
никаква яснота какви процеси протичат в сектора за настаняване на територията на 
Природен парк (ПП) „Витоша“.1 На фона на липсата на яснота е озадачаващо как е 

1 Въпреки че голяма част от природния парк попада на територията на административен район Витоша, 
общинската статистика дава сведения само за единични обекти. Обекти на територията на Парка също не са 
включени и в изследването на Dogramadjieva, Marinov (2013). През 2010 г. е публикуван доклад от Столична 
община, където е направена теренна инвентаризация на обектите към 2009 г., но сведенията не са анализи-
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определен максималният допустим капацитет на легловата база от 4000 легла само 
на територията на ПП „Витоша“, в съчетание с тотална забрана за изграждане на нова 
настанителна база, каквито са предвижданията на проекта за Актуализация на плана 
за управление на защитената територия (2015–2025). Няма никаква яснота и относно 
протичащите процеси в настанителния сектор на територията на общините Перник, 
Радомир и Самоков, в чиито граници попада Витоша – най-новите сведения, също с 
описателен характер и то само за пернишката част, датират от 1995 г. (Никлин, 1995).

Вземането на информирани решения за избор на визия за развитие изисква задъл-
бочен анализ на състоянието на настанителния сектор на територията на дестинация 
„Витоша“, какъвто не е правен до сега. Проучването е извършено в рамките на по-ши-
роко изследване на системата на туризма в планината, с цел извеждане на научнообос-
нована концепция за устойчиво развитие на туризма (Митова, 2016).

ЦЕЛ И МЕТОДИКА

Целта на проучването е да се анализира търсенето на услуги по настаняването, обе-
ма, структурните особености, динамиката и ефективността на използването на наста-
нителната база. Проучването обхваща обектите, предоставящи услуги по настаняване, 
разположени в природните географски граници на планината Витоша2, като условно 
се приема, че природната географска граница съвпада с границата на туристическата 
дестинация „Витоша“. По този начин се включват едновременно природната и мест-
ната селищна среда, имайки предвид дестинационната концепция за системата на ту-
ризма (Маринов, 2003), и допускайки, че благоприятната природна среда на планината 
е водещ локализационен фактор за териториалното разположение на настанителната 
база (Маринов и др., 2012). Изследваната област заема площ от около 353 km2, като 
включва изцяло територията на ПП „Витоша“ и т. нар. Подвитошка яка – подножие-

рани. В действащия План за управление на защитената територия (2005–2014) анализът на туристическото 
развитие, доколкото е направен такъв, се базира на данни от 1991 г. С твърде описателен характер са и 
сведенията, поместени в Актуализирания план за управление на ПП Витоша (2015–2025) (все още неприет 
от Министерски съвет), което е неоправдано, защото въпреки че Дирекцията на ПП Витоша (ДППВ) не 
води отчетност за сектора, разполага със геобази данни от 2005 г. (макар с непълна информация), които 
са подложени на частична актуализация (относно функционирането на обектите) през 2014 г. във връзка 
с изготвянето на воден баланс на планината. През същата година е проведен и едногодишен мониторинг 
на туристическия поток в Парка, когато също са събирани сведения от обектите на терен, представени в 
„Аналитичен доклад…“ (2014), отново без да бъдат подложени на анализ.
2 От север границата следи течението на р. Владайска във Владайския проход, след което се маркира от до-
лната граница на наносните конуси към Софийското поле. От изток границата не е ясно обособена, поради 
което е прекарана условно по пречупката на склона при навлизането в Бистришко-Железнишката котловина  
до долината на р. Стамболова, чието течение проследява до сливането и с р. Ведена. От водослива на двете 
реки се изкачва по течението на Ведена, а след това по Куртова река достига седловината Ярема. В посока 
запад южната граница следи пречупката на склона при навлизането в Самоковската котловина, след което се 
изкачва до седловината Бука преслап и следи долината на р. Добри дол до водослива ѝ с р. Клисурата, чието 
течение проследява в северна посока, достигайки с. Боснек. От с. Боснек западната граница на планината 
следи течението на р. Струма до вливането ѝ в яз. Студена по неговия източен бряг в северна посока, заоби-
каля от запад рида Ракевец, с. Кладница, с. Рударци и с. Мърчаево, достигайки до с. Владая.
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то с пръстеновидно разположените витошки селища. На север подножието навлиза в 
обхвата на компактния столичен град отвъд Южната дъга на Околовръстния път. В ад-
министративно отношение Витоша е поделена между 4 общини – Столична, Перник, 
Самоков и Радомир. В пределите си изцяло включва 13 селища (4 столични квартала и 
9 села), 30 вилни зони и 6 туристически центъра в ПП „Витоша“3. Около 90% от тери-
торията на Витоша е със статут на защитена територия – категория природен парк и за-
щитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000, част от зелената система 
на Столична община, климатичен планински курорт с местно значение, туристически 
обект и др.

Изследването е извършено през 2015 г. и осъществено на три етапа: а) инвентариза-
ция на наличната настанителна база въз основа на информация от различни вторични 
източници и теренна верификация; б) статистическа обработка на данните; в) анализ и 
синтез на информацията. 

Инвентаризацията на обектите е направена въз основа на геобаза данни от (ДППВ) 
(слой сгради), данни от Регистъра на туристическите обекти на територията на 
Столична община към февруари 2015 г., данни от Националния консолидиран турис-
тически регистър (НКТР) на Министерство на туризма. За актуализиране на офици-
алните данни се използва и общодостъпна информация за обектите, публикувана в 
официални интернет сайтове на обектите, електронни резервационни сайтове, както 
и лични наблюдения на място. За по-прецизното териториално селектиране на на-
станителните обекти, при направената инвентаризация беше изготвен ГИС слой, тъй 
като обектът на изследване в настоящата разработка се ограничава от природногео-
графска граница, а наличната информация е съобразена с административни граници. 
Използвани са и сведения от общинската статистика, както и наличните научни пуб-
ликации и аналитични разработки. 

За статистическата обработка на издирените данни са приложени традиционни за 
подобен род проучвания количествени методи в зависимост от възможностите, които 
предоставя събраната информация, и при отчитане на нейните ограничения, като е 
направен опит да се очертаят основните тенденции в протичащите процеси. Първо 
са систематизирани сведенията за търсенето на услуги по настаняване – реализирани 
нощувки, с цел да се придобие предварителна представа за състоянието на пазара и 
неговите нужди – обем, обхват и основни тенденции, както и извеждането на произ-
водни показатели за ефективност на сектора – заетост, нощувки на легло и приходи. 
Актуалните сведения са сравнени с издирени в научни публикации исторически данни 
за района от предходни периоди. Въз основа на инвентаризацията е установен реал-
ният обем на предлагането на услуги по настаняване – брой на обектите и общият 
леглови капацитет, и е анализирана неговата структура по вид, по размер и по катего-
рия. Функционалната структура на сектора дава представа за изградения леглови ка-
пацитет на територията на планината и каква част от него е изведена от експлоатация 
към настоящето, както и структурата според възможностите за туристически достъп 

3 Алеко, Златните мостове, Тинтява, Офелиите-Конярника, Владая и Селимица (План за управление… 
(2005–2014).
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на обектите (общодостъпни, ограничен/ведомствен достъп, частен достъп и нефунк-
циониращи обекти). За анализ на териториалната структура на настанителната база са 
използвани границите на административните териториални единици във връзка с ор-
ганизационната управленска структура на туризма на територията на планината, както 
и границата на ПП „Витоша“. Изведени са абсолютните и относителните стойности за 
броя на обектите и легловия капацитет, разпределени по териториални единици спря-
мо общата територия на изследвания район. 

Тъй като за първи път се прави подобно проучване в границите на дестинация 
„Витоша“, не са налични сведения от предходни години, които да осигурят база за 
сравнение по отношение на динамиката на настанителния сектор и предлагането на 
настанителни услуги. Общинска статистика е налична само за ареала на Столична об-
щина, която е структурирана по административни райони. Фактът, че по-голямата част 
от обектите за настаняване на територията на планината са локализирани в рамките на 
административен район Витоша, дава основание да се счита, че наличните статисти-
чески данни за този район са представителни за процесите, които протичат на тери-
торията на Витоша.4 Разгледани са тенденциите в динамиката на броя на обектите, на 
стаите, на леглата, на средния брой легла и на леглоденонощията, както и динамиката 
на обектите от различните категории.

Въз основа на проучените цени за нощувка на легло в стандартна двойна стая е 
установено средното ценово равнище в региона, както и минималното и максимал-
ното отклонение. Разгледани са териториалните различия в ценовото равнище по ту-
ристически зони и центрове, както и структурата на обектите по ценови диапазони. 
Изследвани са зависимостите между цените и категорията, размера и вида на обектите.

На базата на извършения анализ е направен опит да се очертаят основните тенден-
ции и зависимости в развитието на настанителния сектор и дестинацията като цяло. 
На тази основа е коментирана уместността на главните визии за развитие, особено в 
техния устройствен аспект, както и нормативните противоречия във връзка със стату-
тите на планината.

РЕЗУЛТАТИ

ТЪРСЕНЕ НА УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ

На територията на район Витоша по данни на ОПТО броят на реализираните но-
щувки е в рамките на 50–60 хил. годишно. През 2011 г. нощувките в район Витоша са 
реализирани от 35 612 туристи. Средният престой е около 1,5 дни. За сравнение, през 
1989 г. само в кв. Симеоново е установено, че доминират чуждестранните туристи 
(92% от нощувките и 57% от посетителите), а средният престой за туристите от за-

4 Въпреки че район Витоша обхваща и ареали извън пределите на планината, всички настанителни обекти, 
за които се събират сведения, попадат изцяло в границите на изследваната територия. Проблемът всъщност 
е, че са единици функциониращите обекти, попадащи едновременно и на територията на административен 
район Витоша, и на територията на Парка, за които общинската статистика дава сведения, поради високият 
дял нерегистрирани и некатегоризирани места за настаняване.
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падноевропейските страни е 14 дни, от арабските страни – 8, от източноевропейските 
страни – 5,6, и само за българите е 1,3 дни (Маринов, 1991). Днес в района преоблада-
ва вътрешният пазар – делът на българите е около 60–70%. Вероятно под влияние на 
икономическата криза в общия брой на реализираните нощувки се отчита тенденция 
на спад, която е по-отчетлива при вътрешния пазар, отколкото при чуждестранния  
(табл. 1). Столична община не е публикувала данни за реализираните нощувки по ра-
йони след 2011 г.

На основата на статистическа информация и анкетно проучване сред представи-
тели на настанителния сектор в район Витоша, Dogramadjieva, Marinov (2013) дости-
гат до изводите, че на фона на общия обем на търсенето на нощувки на територията 
на Столична община, делът на район Витоша изглежда малък – едва 4%. Въпреки че 
район Витоша се нарежда на първо място по концентрация на настанителна база и 
леглови капацитет на територията на столицата, той заема 9-о място по брой на реа-
лизираните нощувки, 5-о място по реализирани нощувки от българи и едва 10-о място 
по брой на реализирани нощувки от чужденци сред останалите столични администра-
тивни райони. Резултатите от анкетното проучване показват, че в по-малко от 1/3 от 
настанителните обекти отсядат туристи, чиято цел е посещение на планината (туризъм 
и ски), като това са едва 3% от българските клиенти и 11% от чужденците. Това спо-
ред авторите се дължи на особеностите на структурата на търсенето по отношение на 
целта на посещението – преобладават бизнес туристите (57%), следвани от туристи, 
чиято цел на посещение е забавление, почивка и разглеждане на забележителности 
(38%), ориентирани към градската среда. Важно заключение от това изследване е, че 
туристическият бизнес в софийското подножие на Витоша не е ориентиран към плани-
ната, а към града (Dogramadjieva, Marinov, 2013). В допълнение трябва да се посочи, че 
особено популярна услуга, предлагана в обектите от подножието на Витоша, е „дневен 
отдих“ или „стая за почивка“ – наемане на стая в рамките на няколко часа. Зад тази 
услуга, като цел на посещение, се крият най-често интимни срещи.

Твърде оскъдни и разминаващи се са данните относно реализираните нощувки на 
територията на ПП „Витоша“ (табл. 1). Силно впечатление прави незначителният дял 

Таблица 1
Table 1

Туристическо търсене – реализирани нощувки (2009–2013)
Tourism demand – overnights (2009–2013)

Година
Район Витоша ПП Витоша

българи чужденци общо българи чужденци общо *

2009 38 734 22 642 61 376 8800 214 9014 2928
2010 33 984 18 484 52 468 2733
2011 32 548 20 368 52 916 3199
2012 3262
2013 2342
Ръст (%) –16,0 –10,0 –13,8 ? ? ? –20,0

*Данните са извлечени от „Аналитичен доклад…, 2014.“
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на чуждестранното търсене. В сравнение с края на 80-те и началото на 90-те години, 
когато само в общодостъпните обекти (хотели и хижи) са били реализирани около 
300 хил. нощувки годишно, 1/3 от които от чужденци (Маринов, 1991), ситуацията в 
момента изглежда катастрофална. Спадът при дълготрайните посещения е регистри-
ран още през 2001 г. (Попова, 2003). Според анализа в „Аналитичен доклад...“ (2014), 
интересът към използване на настанителни услуги нараства (особено през зимните ме-
сеци), което обаче не личи от представените данни. Според анкетното проучване за 
целите на същия доклад, проведено сред посетителите на ПП „Витоша“, наброяващи 
около 1,3 млн. през 2014 г., под 1% от туристите са заявили намерение за нощуване.

СТРУКТУРА НА НАСТАНИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ ПО ВИД И ПО РАЗМЕР

Според националния и общинския регистър местата за настаняване на територия-
та на Витоша има функциониращи и категоризирани 4 обекта на територията на ПП 
„Витоша“, 50 обекта на територията на административен район Витоша на СО, 1 обект 
на територията на административен район Панчарево на СО, 9 обекта на територията 
на административни райони Триадица, Лозенец и Младост на СО (в обхвата на ви-
тошкото подножие), 3 обекта на територията на община Перник и нито един обект на 
територията на общините Самоков и Радомир, или общо 66 обекта. Според данните 
на ДППВ на територията на ПП „Витоша“ има изградени общо 69 обекта, от които 
функционират 23 (към 2014 г.). 

Верифицираната на терен информация за функциониращите туристически обекти, 
показва че общият брой на реално функциониращите обекти5 на територията на пла-
нината Витоша е 87, с общ леглови фонд от 3630 легла и среден капацитет 42 легла 
(табл. 2).

На територията на Витоша абсолютно и относително доминират обектите от  
Клас Б6, с общо 48 обекта с дял от 54%, следвани от обектите от Клас А (20 обекта с дял 

5 Някои обекти, фигуриращи в официалните регистри, имат неясно функциониране. Така например х-л 
Витоша в Бояна е частна резиденция и на практика обектът не функционира като туристически. Хотел 
Морени (ТЦ Алеко) отваря врати само за частни партита. На този принцип функционират и множество би-
вши хижи и почивни станции на територията на Парка, които по принцип липсват в регистрите. Поради тази 
причина беше взето решение такива обекти да не бъдат включвани в анализа на функциониращата настани-
телната база на територията на планината. Съществуват и обекти, които имат регистрация и категоризация, 
но по време на теренните наблюдения беше установено, че те не функционират – напр. сем. х-л Одаджийски, 
х-л Хюндай, х-л Копитото, х-л Еден.
6 Използвана е класификацията на местата за настаняване съгласно Закон за туризма (2013), като към кате-
горията ловни стопанства са добавени и резиденции, тъй като от 2006 г. е взето решение за освобождаване 
на достъпа до този вид обекти за туристи. На територията на Витоша има едно държавно ловно стопанство 
и две резиденции – Бояна и Бистрица. Последната доскоро е функционирала като Международен център 
по фирмено управление, към която е съществувала и настанителна база, но към момента на проучването 
не е ясно дали комплексът функционира. Резиденция Аглика на територията на Парка е приватизирана и се 
ползва като частен обект. В непосредствена близост до Драгалевския манастир се намира Патриаршеската 
резиденция на Българската православна църква, която по наши наблюдения не се ползва активно, поради 
което не е включена в анализа.
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Таблица 2
Table 2

Обем и структура на настанителната база в планината Витоша към 2014 г.
Volume and structure of accommodation facilities in the Vitosha Mountain to 2014

1. Места за 
настаняване

Брой 
обекти

Относителен 
дял – обекти

(%)

Брой 
легла

Относителен дял
– легла (%)

Среден 
капацитет  
бр. легла

1.1. Клас А
Апартхотели 1 1,1 48 1,3 48
Хотели 16 18,4 1493 41,1 100
Мотели 1 1,1 70 1,9 70
Вили 2 2,3 49 1,3 24
ОБЩО 20 22,9 1660 45,6 87
1.2. Клас Б
Пансиони (хостели) 6 6,9 226 6,2 37,7
Почивни станции 3 3,4 178 4,9 59
Семейни хотели 29 33,3 698 19,2 24
Самостоятелни стаи 8 9,2 62 1,7 8
Къщи за гости 2 2,3 32 0,9 16
ОБЩО 48 54,1 1196 32,9 25
2. Хижи и творчески 
домове 12+6 20,7 626 17,2 35

3. Ловни стопанства и 
резиденции 2 2,3 148 4,1 74

ВСИЧКО 87 100% 3630 100 42

от 23%), от групата на хижите и творческите домове (18 обекта с дял 21%) и от групата 
на ловните стопанства и резиденции (2 обекта с дял 2%).

Различна е картината в структурата на легловия фонд. Близо половината от леглата 
(1660 бр.) са разпределени в групата на обектите от Клас А. Причината е двойно по-
големият капацитет на обектите от средното за района – 84 легла. Около ¼ от леглата 
са разпределени в обекти от Клас Б, където средният капацитет е двойно по-малък от 
средния за района. Делът на хижите и творческите домове, изцяло разположени на 
територията на Парка, възлиза на 17%, като средният капацитет е близък до средния 
за района. Делът на групата на ловните стопанства и резиденциите е незначителен – 
около 4%, като основен принос има резиденция Бояна.

В структурата по вид на обектите се забелязва значителният дял на запазеното тра-
диционно предлагане в почивни станции, хижи, творчески домове и резиденции, въз-
лизащ на около ¼ от обектите в планината. Малко по-малък е делът на хотелиерското 
предлагане, представено от хотелите, мотелите и апартхотелите – около 20%. 

Близо 80% от обектите са много малки (до 20 легла) и малки (от 21–50 легла). В 
структурата на легловия капацитет по размер на обектите се наблюдава разнообразие, 
но повишено значение имат малките (21–50 легла) и големите (от 101 до 200 легла) 
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обекти, съответно с 33,3 и 25,5%. Прави впечатление високият дял на малките обекти 
в Клас А и на много малките обекти в Клас Б. Повечето хижи и творчески домове също 
попадат в категорията на малките обекти. В структурата на легловия капацитет в Клас 
А се забелязва повишената тежест на големите и много големи (над 200 легла) обекти 
– 42%. При Клас Б половината легла са в малки обекти, а по ¼ от леглата са в много 
малки и средни (от 51–100 легла) обекти. В групата на ловните стопанства и резиден-
циите, основен принос в легловия капацитет има резиденция Бояна, на която се падат 
около 80% от леглата (табл. 3).

Таблица 3
Table 3

Структура по размер на обектите за настаняване в планината Витоша към 2014 г.
Structure of accommodation establishments in the Vitosha Mountain by size to 2014

Клас на 
обектите

Структура на обектите в % Структура на легловия капацитет в %

до 20 
легла

21–50 
легла

51–100 
легла

101–200 
легла

над 200 
легла

до 20 
легла

21–50 
легла

51–100 
легла

101–200 
легла

над 200 
легла

Клас А – 45,0 20,0 25,0 10,0 – 20,2 15,8 41,9 25,4

Клас Б 54,2 35,4 10,4 – – 25,3 49,0 25,7 – –

Хижи и 
творчески 
домове

27,8 55,6 11,1 5,6 – 12,1 50,2 20,1 17,6 –

Ловни 
стопанства и 
резиденции

– 50,0 – 50,0 – – 18,9 – 81,1 –

Всичко 34,5 42,5 12,6 8,0 2,3 15,9 33,3 19,2 25,5 6,1

СТРУКТУРА НА ОБЕКТИТЕ ПО КАТЕГОРИЯ

От инвентаризираните 87 функциониращи обекта, според Регистър на категори-
зираните туристически обекти към 31.01.2015 на територията на Столична община, 
само 53 имат регистрация и категоризация, а 29 нямат такава. Останалите 5 обекта 
са на територията на общ. Перник – за тях не се откри достъпен общински регистър с 
информация относно категорията на обектите. В Националния консолидиран туристи-
чески регистър (НКТР) на МТ броят на категоризираните обекти е значително по-ви-
сок, като некатегоризираните обекти са 13, а голяма част от обектите са регистрирани 
с безсрочна категоризация. Във връзка с пререгистрацията и прекатегоризацията на 
обектите, съгласно разпоредбите на новия Закон за туризма (2013) и въвеждането на 
срочни категоризации, НКТР се оказва подвеждащ. Прекатегоризацията се извършва 
по установен график съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
туризма, но необходимата информация за справка не е публична. Очевидно в общин-
ския регистър на Столична община информацията е текущо актуализирана, което дава 
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основание да се счита, че около 36% от обектите в планината не са категоризирани 
или е налице неприключила процедура по прекатегоризиране към началото на 2015 г.

Макар неактуализирана, но по-детайлна, информацията от НКТР относно катего-
рията на обектите е ценна от гледна точка на анализа на качеството на предлаганите 
настанителни услуги (табл. 4).

Делът на некатегоризираните обекти е над 14%. Главен принос имат хижите и твор-
ческите домове, където по теренни наблюдения качеството на предлагането не е висо-
ко. 61% от обектите, основно попадащи в Клас Б, предлагат нискокатегорийни наста-
нителни услуги. Висококатегорийното предлагане е характерно предимно за обекти 
от Клас А и заема дял от едва 14%. Различна е картината в категорийната структура 
на леглата, където се забелязва повишената тежест на по-качественото предлагане в 
4 и 5-звездни обекти, които се характеризират с по-висок леглови капацитет. 86% от 

Таблица 4
Table 4

Структура на настанителната база в планината Витоша по категория, 2014 в % (по данни от НКТР)
Structure of accommodation facilities in the Vitosha Mountain by category 2014 in %

Относителен дял на обектите Всичко Клас А Клас Б
Хижи и 

творчески 
домове

Ловни стопанства и 
резиденции

некатегоризирани 14,9 – 2,1 61,1 50,0
* 33,3 5,0 50,0 22,2 –
** 27,6 10,0 41,7 11,1 –
*** 11,5 30,0 4,2 5,6 50,0
**** 10,3 45,0 – – –
***** 2,3 10,0 – – –
Всичко 100 100 100 100 100
Относителен дял на леглата
некатегоризирани 12,5 – 6,7 55,1 18,9
* 19,5 4,2 44,1 17,7 –
** 18,2 4,6 36,4 24,0 –
*** 15,3 18,9 8,4 0,2 81,1
**** 28,8 62,9 – – –
***** 5,8 12,6 – – –
Всичко 100 100 100 100 100
Дял на класовете обекти в 
отделните категории
некатегоризирани 100 – 7,6 84,6 7,6
* 100 3,4 82,8 13,8 –
** 100 8,3 83,3 8,3 –
*** 100 60,0 20,0 10,0 10,0
**** 100 100 – – –
***** 100 100 – – –
Всичко 100
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хижите и творческите домове, разположени основно на територията на Парка, са не-
категоризирани.

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА ОБЕКТИТЕ

Въз основа на издирените данни и проведените наблюдения може да се обобщи, че 
изграденият настанителен капацитет на територията на Витоша възлиза на около 147 
обекта с общо 7109 легла, без ученическите лагери.

От реално функциониращите обекти преобладават общодостъпните, с общ леглови 
фонд от 3423 легла. В тази група попадат и обекти, които все още са ведомствени, но 
функционират на общодостъпен принцип, въпреки предимството за достъп на вътре-
шен контингент. В това число се включва и Резиденция Бояна, както и резиденцията 
в ДГС Витошко-Студена. Ограничен достъп е характерен само за 7 ведомствени по-
чивни бази, с леглови капацитет от 207 легла, изцяло разположени на територията на 
Парка. Теренните наблюдения показаха, че в пределите на Парка съществува не малка 
група обекти (около 15), които се ползват като втори жилища или се наемат за кратко-
траен престой от групи посетители (за частни партита). Техният леглови фонд възлиза 
на около 600 легла (табл. 5).

Таблица 5
Table 5

Функционална структура на обектите и леглата 
Functional structure of facilities and beds 

Достъпност Бр. обекти Дял (%) Бр. легла Дял (%)

Общодостъпни 80 92,0 3423 94,3
Ограничен /ведомствен 7 8,0 207 5,7
Всичко функциониращи обекти 87 59,2 3630 51,1
Частен достъп 15 25,0 634 18,2
Нефункциониращи и/или изоставени 
обекти 45 75,0 2845 81,8

Всичко нефункциониращи обекти 60 40,8 3479 48,9
ВСИЧКО 147 100 7109 100

Значителен е броят на изобщо нефункциониращите обекти – 45. Изведеният от 
експлоатация леглови капацитет към настоящия момент възлиза на около 3500 легла, 
а нефункциониращата настанителна база съставлява около 40% от обектите и около 
50% от леглата7. В това число не е отразена все още съществуващата, но нефункцио-

7 Трябва да се има предвид, че информацията за нефункциониращите обекти е набирана чрез сърфиране в 
Интернет и е проверена на терен, доколкото беше възможно. Има вероятност данните да не са точни, като 
предположението ни е, че броят на изведените от експлоатация обекти и легла вероятно е по-голям.
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нираща база на ученическите лагери, представена предимно от бунгала, например в 
Рударци, Кладница, Чуйпетлово – за тях не бяха открити по-конкретни данни. 

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

Настанителната база в планината е разпределена неравномерно. Най-голяма кон-
центрация на обекти има в границите на Столична община и прилежащата територия 
на Парка – 71% от функциониращите обекти и 70% от леглата – административен 
район Витоша. Делът на ПП Витоша в предлагането на настанителни услуги възлиза 
на около ¼. Пренебрежимо малък е делът на община Перник, а общините Самоков и 
Радомир нямат принос в този аспект (табл. 6).

Северната част на планината, попадаща в рамките на Столична община, има много 
специфична структура, състояща се от 3 зони, които условно могат да бъдат нарече-
ни: а – типично градска зона – обхваща териториите на север от околовръстния път; 
б – преходна зона – заемаща териториите между околовръстното шосе и границата на 
Парка; в – природна зона – в границите на Парка. Трите зони се отличават със специ-
фики при настанителните услуги. В първата зона доминиращо значение има типично-
то градско хотелиерство. В преходната зона, обхващаща кварталите Княжево, Бояна, 
Драгалевци и Симеоново, доминира семейното хотелиерство, но с градски привкус, 
в съчетание и с типични градски хотели, които постепенно навлизат все по-осезаемо. 
В природната зона, на територията на Парка, в момента доминиращо значение има 
хижарството. Може да се твърди, че хотелиерското предлагане в ПП Витоша към мо-
мента на проучването е замряло.

Таблица 6
Table 6

Териториално разпределение на настанителната база (2015)
Spatial structure of accommodation facilities (2015)

Териториална единица Брой 
обекти Дял (%) Брой 

легла Дял (%)

ПП Витоша
в т.ч. район Витоша (СО)

район Панчарево (СО)
общ. Перник

22
18
2
2

25,3
20,7
2,3
2,3

100,0
81,8
9,1
9,1

844
726
50
68

23,3
20,0
1,4
1,9

100,0
86,0
5,9
8,6

Столична община (без ПП)
в т.ч. район Витоша

район Панчарево
район Младост
район Студентски
район Лозенец
район Триадица

62
52
3
1
0
4
2

71,3
59,8
3,4
1,1
0,0
4,6
2,3

100,0
83,9
4,8
1,6
0,0
6,5
3,2

2683
1860
42
161
0

318
302

73,9
51,2
1,6
4,4
0,0
8,8
8,3

100,0
69,3
1,6
6,0
0,0
11,9
11,3

Община Перник (без ПП) 3 3,4 100,0 102 2,8 100,0
Община Самоков – – – – – –
Община Радомир – – – – – –
Всичко Витоша 87 100,0 – 3630 100,0 –
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ДИНАМИКА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАВЯНЕ

От „Доклад за собствеността, …“ (2010) на Столична община се разбира, че през 
2009 г. на територията на Парка са функционирали 36 обекта, с общ капацитет 1528 
легла. Към момента на настоящето проучване функционират 22 обекта с капацитет 
от 844 легла (вж. табл. 6). Спадът в броя на обектите възлиза на 39%, а в броя на лег-
лата е 45% (почти два пъти). Това потвърждава катастрофалната тенденция в сектора 
на настаняването на територията Парка. Повечето отпаднали обекти са от групата на 
хотелите – Еден, Копитото, Елица, Хюндай. Хижите и ведомствените бази показват 
по-голяма стабилност.

Таблица 7
Table 7

Динамика на базата за настаняване и предлагането на настанителни услуги  
в административен район Витоша (2009–2014)

Dynamics of accommodation facilities and supply of accommodation services  
in Vitosha District (2009–2014)

Година Бр. обекти Бр. стаи Бр. легла Среден бр. легла Леглоденонощия

2009 59 932 1689 28,6 608 040
2010 62 981 1765 28,5 635 400
2011 53 756 1368 25,8 492 480
2012 52 826 1545 29,7 556 200
2014 54 883 1635 30,3 588 600
Ръст (%) –8,5 –5,3 –3,2 +5,9 –3,2

Източник: Туризъм в цифри, София 2011, 2013; ОП „Туристическо обслужване“; СО и Регистър на 
категоризираните обекти на територията на Столична община към 31.01.2015 и собствени изчисления.

Спрямо 2009 г. броят на обектите в административен район Витоша бележи общо 
намаление от 8,5%8. Проследявайки динамиката по години, се вижда, че абсолютно 
нарастване на броя на обектите се регистрира през 2010 г., когато достигат 62, но през 
следващите години са отпаднали 10 обекта9. През 2014 г. се забелязва незначително 
увеличение в броя на обектите за настаняване. Сравнявайки с данните от предходни 
периоди, се вижда, че броят на обектите спрямо 90-те години (Bachvarov, Marinov; 
2004) остава сравнително непроменен, поддържайки нива от 50–60 обекта. Всички 
обекти са целогодишно функциониращи, което предостави възможност за изчисля-
ване на данните за броя на леглодоненощията, отразени в табл. 7. Въз основа на тези 
сведения и данните за реализираните нощувки през 2011 г. (вж. по-горе) заетостта на 

8 Трябва да се отбележи, че към началото на 2015 г., по наши наблюдения някои от обектите, включени в 
Регистъра на категоризираните обекти на територията на СО към 31.01.2015 г., на базата на който извлякох-
ме данни за 2014 г., също не функционираха, напр. х-л Одаджийски в Драгалевци.
9 Тук се включват и обекти, разположени на територията на Парка.



326

легловата база в район Витоша възлиза на скромните 11%, при средногодишна заетост 
от 20–25% в столицата като цяло. Средногодишно на едно легло в експлоатация се 
реализират около 38 нощувки. Подобна заетост се смята за абсолютно неприемлива 
от гледна точка на ефективното функциониране на настанителната база на туризма.

На фона на общия спад в броя на обектите, спадът в броя на стаите е по-малък – 
5,3%. Най-драстичен спад се отбелязва през 2011 г. Но още през следващата 2012 г., 
въпреки спадът в броя на обектите, броят на стаите отбелязва увеличение. Същата 
тенденция се забелязва при динамиката на броя на леглата и леглоденонощията. Прави 
впечатление, че спадът при броя на леглата и леглоденонощията е незначителен – от 
3,2%, а в противовес на негативните тенденции средният брой на леглата отбелязва 
увеличение. Това свидетелства за тенденция на окрупняване на обектите за сметка на 
отпаднали малки обекти. 

Най-голям ръст показват обектите в категория 4 звезди, следвани от тези с най-
ниска категория. Увеличението на обектите в категория 1 звезда не се дължи толкова 
на влошаване на качеството на обслужването, колкото на обвързването на размера на 
туристическия данък с категорията на обекта. Подобна констатация е направена и от 
ОП „Туристическо обслужване“ (Информация за…, 2009–2011). Така, освен общото 
отпадане на обекти в категорията 2 и 3 звезди, с голяма доза сигурност може да се 
твърди, че се наблюдава „преливане“ в посока към по-ниската категория, при запазва-
не на нивото на качеството на обслужване (табл. 8).

Таблица 8
Table 8

Динамика на броя на обектите за настаняване по категории в административен  
район Витоша (2009–2014)

Dynamics of the number of accommodation establishments by category  
in Vitosha District (2009–2014)

Бр. обекти
Категория

2009 2010 2011 2014 Ръст (%)

* 15 17 18 19 +26,7
** 26 26 22 15 –42,3
*** 14 14 9 12 –14,3
**** 3 4 4 5 +66,7
***** 1 1 0 0 –100

Източник: Информация за вида, капацитета и категорията на легловата база в средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в периода 2009–2011 г. в район „Витоша“ на 
Столична община; ОП „Туристическо обслужване“ и Регистър на категоризираните обекти на територията 
на Столична община към 31.01.2015.

ЦЕНОВО РАВНИЩЕ

Средната цена за настаняване в дестинация „Витоша“ е около 50 лв. (25 €) за но-
щувка на легло в стандартна двойна стая. В международен аспект тази цена може да 
бъде определена като твърде ниска, но тя е съобразена с по-ниската покупателна спо-
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собност на вътрешните туристи. Най-ниската цена за нощувка е 10 лв., а най-високата 
– 160 лв. Наблюдава се известна териториална диференциация на туристическите зони 
и центрове по отношение на ценовото равнище (табл. 9).

Таблица 9
Table 9

Средно ценово равнище по туристически зони и центрове
Average price level in tourist areas and centers

Ценово равнище Туристическа зона/център

Много високо (над 70 лв.) Градска зона, Бояна
Високо (51–70 лв.) Драгалевци, Симеоново
Средно (46–50 лв.) Владая
Ниско (31–45 лв.) Княжево, Бистрица, Боснек
Много ниско (до 30 лв.) Рударци, Железница, ПП Витоша (всички центрове)

Сравнително най-скъпи услуги по настаняване се предлагат в градската зона (на 
север от околовръстното шосе), където средната цена на нощувката е около 97 лв., и 
в квартал Бояна – 80 лв. В тази зона са концентрирани повечето висококатегорийни 
обекти. Най-ниски са цените на територията на Парка. В ниския ценови диапазон по-
падат и селата в западната и източната част на планината, както и Княжево (45 лв.). 
Средно ценово равнище е характерно за кварталите Драгалевци (58 лв.), Симеоново 
(53 лв.) и Владая (50 лв.). 

Въз основа на данните за реализираните нощувки в район Витоша за 2011 г. и при 
допускане, че средното ценово равнище не се изменило съществено, се установява, че 
приблизителните приходи от нощувки в района възлизат на около 2,6 млн. лв., което 
представлява около 2,5% от общите приходи от нощувки в столицата.

Близо половината от функциониращите обекти (48,3%) поддържат ниски и много 
ниски цени – до 45 лв. за нощувка. 32,2% от обектите работят с цени, близки до сред-
ното равнище, и само 19,5% се придържат към високия ценови диапазон над 70 лв. за 
нощувка.

Наблюдава се зависимост между цената на услугите и категорията на обекта. Тази 
зависимост се изкривява от тенденцията за умишлено снижаване на категорията. 
Обекти, опериращи във високия ценови диапазон, се наблюдават още при двузвезд-
ните обекти, а близо 11% от еднозвездните обекти продават на цени над средното 
равнище. От друга страна, не малка част от обектите с 2 и 3 звезди залагат на ниските 
и много ниските цени като маркетингова стратегия. Почти всички некатегоризирани 
обекти продават на много ниски цени. Само един обект в тази група продава на много 
високи цени.10 Висококатегорийните обекти стриктно се придържат към високия це-
нови диапазон (фиг. 1).

10 Става въпрос за обект, който вероятно е в процес на неприключила процедура по категоризация, който не 
е отразен в регистрите.
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Не се наблюдава ясно изразена зависимост между големината на обекта и ценово-
то равнище. Най-голяма диференциация при цените е характерна за малките и много 
малките обекти, попадащи в целия ценови спектър. При големите обекти се наблюдава 
поляризация – или много високи цени, или много ниски. Само при най-големите обек-
ти цената категорично е обвързана с размера.

В структурата по вид се наблюдава известно разграничение по отношение на це-
ните в обектите. Повечето обекти от Клас А оперират във високия ценови диапазон, 
както и групата на ловните стопанства и резиденциите. Хижите и творческите домове 
категорично се придържат към много ниските цени. Очевидно е разнообразието при 
цените в обектите от Клас Б, където се наблюдава целия ценови спектър, но все пак по-
често срещани са цените, близки до средните за района – около 50–60 лв. Значителен 
е и делът на много ниските цени (фиг. 3).

Фиг. 1. Ценово равнище в зависимост от категорията на обектите за настаняване

Fig. 1. Price level, depending on the category of accommodation establishments

Фиг. 2. Ценово равнище в зависимост от размера на обектите за настаняване

Fig. 2. Price level, depending on the size of accommodation establishments
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ДИСКУСИЯ

Резултатите от анализа на търсенето на услуги по настаняване очертават катастро-
фална тенденция в броя на реализираните нощувки на територията на ПП „Витоша“ и 
стагнация в подножието на планината, в комбинация с вероятно въздействие на ико-
номическата криза. Наблюдава се преобладаващ вътрешен и силно свит чуждестранен 
пазар, много нисък среден престой на туристите (1,5 дни), свързан предимно с делови 
посещения, краткотрайни посещения, насочени към градските забележителности и в 
съчетание със социално неприемливи практики. 

В планината Витоша е съсредоточена разнообразна по вид и значителна по обем на-
станителна база – 87 обекта с 3630 легла в експлоатация и среден капацитет 42 легла, 
което е по-малко от предвиждания максимален капацитет от 4000 легла само на тери-
торията на Парка. В структурата по вид доминира дребното семейно хотелиерство, но 
в структурата на легловия капацитет водещо значение има по-едромащабното хотели-
ерство. Въпреки протеклите процеси по раздържавяване на настанителната база, делът 
на традиционното предлагане е сравнително висок – около ¼, където е концентриран 
основният дял на некатегоризираните обекти, който като цяло е висок – 36%. Това се 
отнася преди всичко за територията на ПП „Витоша“. Доминират обекти, предла-
гащи нискокачествено обслужване (61%), но делът на висококачествените легла е 
75%, разпределени главно в обекти от Клас А. Изграденият настанителен капацитет 
на територията на Витоша е значителен (147 обекта с общо 7109 легла), от който 
само половината функционира. От функциониращите обекти преобладават общо-
достъпните (3423 легла), концентрирани преобладаващо в подножието; намалява 
делът на обектите с ограничен/ведомствен достъп (207 легла), но нарастват обектите 
с частен достъп (600 легла) на територията на Парка.

Пространственият модел на разпределение на легловата база зависи от отдалече-
ността от основните емитивни области – София и Перник. Това предопределя ограни-
ченото разпространение или липсата на обекти за настаняване в западната, южната и 
източната част на планината. Настанителната база е силно концентрирана по северния 
макросклон на планината, особено в неговото подножие, приоритетно в границите на 

Фиг. 3. Ценово равнище по вид на обектите за настаняване

Fig. 3. Price level by type of accommodation establishments
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административен район Витоша. В рамките на този ареал се диференцират 3 зони, от-
личаващи се една от друга със специфики на предлагането на настанителни услуги (вид 
и категория), а и по ценово равнище: градска зона (типично градско хотелиерство), пре-
ходна зона (с доминиращо семейно хотелиерство) и природна зона (хижарство).

В природната зона (ПП „Витоша“), в съответствие с тенденциите в търсенето на 
настанителни услуги, се наблюдава катастрофална тенденция в настанителния сектор, 
довела до пълно замиране на хотелиерството и масово изоставяне на обекти. От ана-
лиза на главните тенденции в туристическото търсене може да се направи извод, че  
ПП „Витоша“ днес посреща изцяло контингент за еднодневни посещения и окончател-
но е загубил значението си като дестинация за ваканционен туризъм, още повече на 
дестинация с международно значение, характерно за периода на социализма от 60-те до  
90-те години на XX в. В своето естествено развитие в пазарни условия той е пре-
потвърдил значението си на дестинация за краткотраен отдих, което повдига  
въпроса за необходимостта от настанителни обекти изобщо (или поне толкова мно-
го) (Маринов, 1991). От тази гледна точка предвижданията за пълно възстановяване 
и дори разширяване на капацитета на легловата база в Парка изглеждат лишени от 
всякаква икономическа логика. 

Тъй като проблемът има устройствен характер, свързан със застрояването на Парка, 
специално внимание заслужва неговия курортен статут. Съмнения относно целесъо-
бразността на такова актуване е изтъквано от Маринов, Гълъбов и Диков през 1998 г. 
Според авторите зад термина курорт в нормативната уредба най-често са заложени 
следните смислови значения: а – като място за лечение (по-тесен смисъл); б – като мяс-
то за рекреация (по-широк смисъл), изразяващи генезиса и функционалната структура 
курортите. Но като специфична форма на туристическа урбанизация курортите пред-
ставляват селища или селищни образувания, чиито статут предстои да бъде изясняван 
в поднормативните актове на Закона за туризма (2013). Именно такъв устройствен 
смисъл на термина е заложен в Наредба 7 (2003) от поднормативните актове на Закона 
за устройство на територията (2001)11, където акцентът е поставен върху дълготрайния 
отдих. Същевременно, според чл. 30, ал. 1 на Закона за защитените територии (1998), в 
границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания 
и курорти, които според чл. 6, ал. 1 на същия закон не би следвало да се считат като 
част от защитената територия. 

Изложените факти поставят под съмнение не само целесъобразността, но и умес-
тността на курортния статут (в неговия устройствен аспект) на цялата защитена те-
ритория. ПП „Витоша“ днес има значение на градски парк, което се припокрива с 
устройствената концепция „зелена система“, както е заложено в Общия устройствен 
план на гр.София (2009) и в Закона за устройството и застрояването на Столична об-
щина (2007) и това не противоречи принципно на статута и категорията на защитената 
територия и на статута на защитена зона по отношение на устройството. Изложеното 
не означава, че провеждането на специализирано устройствено планиране на терито-
рията на Парка е излишно, но подсказва, че съществува опасност от спекулиране с 

11 Вж. Чл. 28, ал. 1.
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курортния статут на ПП „Витоша“. Реализирането на такова планиране трябва да реши 
проблема със излишното застрояване на защитената територия, да подобри функцио-
налността на туристическата инфраструктура и да осигури връзката между генетична-
та и рецептивната област.

Зад привидно стабилната ситуация в сектора в софийското подножие се крие дина-
мична картина на отпадане и включване на обекти, водеща до окрупняване на обек-
тите за сметка на малките семейни хотели, което е потвърждение на констатацията 
за засилваща се концентрация на настанителната база в южните райони на София 
(Маринов и др., 2012). Тази тенденция се разкрива и от динамиката в категорийната 
структура, където се отчита сериозен ръст на висококатегорийните обекти и спад в по-
ниските категории. Тези процеси протичат в условия на изключително ниска ефектив-
ност на използването на базата и скромни финансови приходи. Средното ценово рав-
нище е нис ко, а в много центрове секторът е навлязъл в негативната спирала на ниски-
те цени: ниски приходи–ниско качество–ниски цени (Дограмаджиева, 2012). Все пак 
ценовата амплитуда е значителна – 110 лв., отразяваща контрастите на предлагането 
на услуги по настаняване. В софийското подножие главен локализационен фактор за 
настанителната база е близостта до центъра на София в комбинация с благоприятната 
екологична обстановка (Маринов и др., 2012), но не и защитената територия като фун-
даментален туристически ресурс. Това потвърждава констатацията на Dogramadjieva, 
Marinov (2013), че бизнесът е ориентиран към града, а не към планината, и подсказва за 
липсата на връзка между първичното и вторичното предлагане, което има потенциала 
да обезличи дестинацията. Това вероятно се дължи на липсата или неадекватността на 
усвояването на туристическите ресурси на защитената територия и крие потенциален 
риск от обезценяване на значението ѝ за широката общественост. 

Курортен статут и като устройствена концепция, би бил уместен в софийското под-
ножие на планината, тъй като подобно актуване би осигурило буфериране между гра-
да и защитената територия, консолидиране на дестинацията и подчертаване на нейната 
идентичност, балансиране на сблъсъка между туристическите и жилищните функции 
на селищата, и между градската и природната среда, което е от изключително значение 
за бъдещето устойчиво развитие на дестинацията и съхраняването на местната селищ-
на среда и на зелените коридори към града. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки въведените тежки бюрократични правила и множеството регистри, както 
и положителните тенденции в информационното осигуряване, официалните информа-
ционни източници се оказват ненадежден източник, на базата на който да се направи 
реалистичен анализ на състоянието на настанителния сектор в дестинация Витоша. 
Това сериозно би затруднило вземането на адекватни стратегически решения за разви-
тието на туризма и е предпоставка за повтаряне на стари и допускане на нови грешки.

На фона на неблагоприятните тенденции в търсенето на услуги по настаняване и 
установените проблеми на ефективността на използването на настанителната база в 
планината като цяло, общият леглови капацитет в експлоатация и неговото разнообра-
зие е предостатъчен, за да задоволи настоящите нужди на пазара. Около половината 
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от изградената материална база изобщо не функционира или сменя предназначението 
си на обществено достъпни обекти, предимно на територията на ПП „Витоша“. Този 
процес е съпроводен от изграждане на нови обекти в софийското подножие, с по-голям 
капацитет и по-висока категория, които изтласкват малкия семеен бизнес във витош-
ките селища. 

Териториалното разпределение на настанителната база е силно зависимо от по-
тенциала на туристическото търсене, което предопределя концентрацията на обекти 
предимно в северната софийска част на планината. Главни локализационни фактори 
тук са близостта до центъра на София в съчетание с благоприятната екологична об-
становка, но не и защитената територия като фундаментален туристически ресурс. В 
процеса на преструктуриране на материалната база, под комбинираното въздействие 
на тези фактори са се оформили три зони, отличаващи се със специфики в предлага-
нето на туристически услуги по отношение на типа, категорията и ценовото равнище 
– типично градска, преходна и природна зона. ПП „Витоша“ (природна зона) е загубил 
значението си на дестинация за ваканционен туризъм, а още повече – своето между-
народно значение и в естественото си развитие в пазарни условия е препотвърдил зна-
чението си на дестинация за краткотраен (главно еднодневен) отдих. Градската зона 
оказва натиск върху преходната зона, където много сериозен проблем е липсата на 
връзка между първичното и вторичното предлагане, дължащо се на липсата на адек-
ватно усвояване на природния потенциал на планината и по-специално на защитената 
територия. Последното крие потенциален риск от обезличаване на дестинация Витоша 
и обезценяване на значението на защитената територия за широката общественост. 
Наблюдават се и сериозни проявления на негативни екологични, социални и иконо-
мически влияния.

Обрисуваната тревожна картина изисква предприемането на информирани, добре 
обмислени и най-вече активни действия за регулиране на туристическото развитие. 
Главно в софийската част на планината има остра необходимост от провеждане на 
специализирано устройствено планиране, но не само на територията на ПП „Витоша“, 
каквито са предвижданията в проекта за Актуализация на плана за управление, където 
съществува и опасност от спекулиране с курортния статут на защитената територия. 
Неоснователни са и предвижданията за пълно възстановяване и дори разширяване на 
легловия капацитет в ПП „Витоша“.

Проучването потвърждава направените констатации в изследванията на настани-
телния сектор в столицата, разширява информираността за състоянието и тенденциите 
в сектора главно за територията на ПП „Витоша“, но и за пернишката част на пла-
нината, оспорва предвижданията за пълно възстановяване на легловия капацитет на 
територията на Парка и неговия курортен статут и повдига въпроси, свързани с избора 
на визия за бъдещо развитие и необходимостта от провеждане на специализирано ус-
тройствено планиране.

SUMMARY

Against the backdrop of the lively discussions provoked by various visions ranging from 
an international resort to a preserved „wildlife“, as well as the importance of the accommoda-
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tion base as a key element of the tourism system, there is a lack of in-depth analysis of the 
accommodation sector in the Vitosha mountain. An even bigger problem is the total lack of 
clarity on the matter regarding to the territory of Vitosha Nature Park and the stated inten-
tions for restoration and even expansion of the bed capacity.

The purpose of the study is to analyze the situation in the accommodation sector in the 
Vitosha Mountain as a tourist destination in terms of the structural features and the utility 
problems. The study is based on information collected and systematized from a variety of 
sources – scientific and analytical publications, regulatory and planning documents, geo-
databases, statistics, registers etc. including field observations. The survey was carried out 
in three stages: (1) inventory in GIS of the available establishments and field verification;  
(2) statistical processing of data; (3) analysis and synthesis of information.

The main results of the survey show negative trends in the demand for accommodation 
services and problems of the efficiency of the utilization of the establishments, which have 
a catastrophic character on the territory of Vitosha Nature Park. The total bed capacity in 
operation and its diversity is more than enough to meet current market needs. The main 
localization factors of establishments are the proximity to the center of Sofia, combined 
with the favorable ecological environment, but not the protected area as a fundamental 
tourist resource. The combined effects of these factors have shaped three areas character-
ized by specific features in the provision of tourism services in terms of type, category and 
price level.

The study confirms the findings of the researches in the accommodation sector in Sofia, 
expandes the awareness of the state and trends in the sector mainly for the territory of Vitosha 
Nature Park, contests the projections for full restoration of the bed capacity on the territory of 
the Nature Park and its resort status and raises issues, related to the choice of vision for future 
development and the need for carrying out specialized spatial planning.
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УВОД

Нарастващата популярност на велосипедния туризъм е ново явление и обект на 
научен интерес поради ползите, които предоставя за туристите и приемащите общно-
сти. Придвижването с велосипед удовлетворява потребността за физическо движение 
в природна среда и предоставя възможност за относително независима мобилност и 
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предприемане на индивидуални, неорганизирани туристически пътувания. Могат да 
се изведат следните особености, които са специфични за велосипедния туризъм:

 • колоезденето изпълнява едновременно функцията на рекреационна дейност и 
пространствена мобилност за туристите;

 • „отвореността“ на велосипеда като транспортно средство и по-бавната скорост 
предоставят по-близък контакт със заобикалящата среда и местната общност;

 • придвижването на велосипед позволява пренасянето само на най-необходимия 
багаж и по този начин повишава необходимостта от ползване на местни стоки и 
услуги;

 • велосипедната мобилност не води пряко до замърсяване, но това зависи от сте-
пента на комбиниране с друг вид транспорт;

 • велосипедните маршрути могат да се разпростират на обширни територии, които 
често са в различен стадий на туристическо развитие; 

 • велосипедната мобилност се нуждае от специализирано пространство, което 
може да е част от съществуващата инфраструктура, но когато това не е подходя-
що, се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

Тези особености подчертават значението на велосипедния туризъм като важен еле-
мент с особен потенциал за принос към концепцията за устойчиво развитие на туризма. 

В литературата съществуват различни определения на понятието велосипеден ту-
ризъм (Lumsdon, 1995; Ritchie, 1998; Simonsen et al., 1998; Faulks et al., 2007; Weston 
et al., 2012). Lamont (2009) обобщава различните дефиниции в следното определение, 
което е възприето и за целите на настоящето проучване:

„Пътувания извън постоянното местоживеене, в които колоезденето, като активно участие 
или пасивно наблюдение за рекреация, отдих, ваканция и/или състезание, е основна цел на 
пътуването. Участието в колоездене може да включва посещение на събития (състезателни 
и несъстезателни), както и индивидуално и организирано колоездене.“

Дефинирането на велосипедния туризъм по такъв начин позволява ясно да бъде 
посочен обектът на изследване, за да се осигури единност в обхвата на изследваното 
явление в рамките на различни разработки.

Проучването на туристическото търсене е с ключово значение при изучаването на 
потенциала за развитие на определен туристически продукт или дестинация. В доклад 
за търсенето на велосипеден туризъм, поръчан от Европейския парламент, се потвърж-
дава, че „не съществува достоверна информация относно общия обем на търсенето и 
реализираните приходи от велосипеден туризъм“, тъй като „такава информация все 
още не се събира системно както на национално, така и на регионално равнище, в поч-
ти всички европейски държави“ (Weston et al., 2012). В българоезичната литература не 
беше открита информация за проведени подобни проучвания. В чуждестранната лите-
ратура съществуват изследвания върху велосипедния туризъм с различна насоченост. 
Една част от тях са фокусирани върху търсенето (Cope et al., 1998; Lumsdon et al., 2004; 
Downward et al., 2009; Meschik, 2012) и се базират на емпирични методи – най-често 
комбинация от преброяване на велосипедисти (ръчно или автоматизирано) и анкетно 
проучване.

Настоящата статия представя част от резултатите от по-мащабно анкетно проучва-
не за търсенето на велосипеден туризъм, проведено през 2016 г. в рамките на дисерта-



337

ционен труд на тема „Концепция за развитие на велосипеден туризъм по българското 
поречие на р. Дунав“. 

МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

Целта на проучването е да бъдат събрани и анализирани емпирични данни за тър-
сенето на велосипеден туризъм и поведението на туристите при предприемане на 
велосипедни туристически пътувания. Целева група на изследването са любителите 
на колоезденето и, по-специално, практикуващите велосипеден туризъм. Анкетата е 
насочена към българи и чужденци, но реалното участие на българите е значително по-
голямо (4/5 от респондентите).

В своята цялост проучването цели да набави първична информация в три основни 
направления: а – общ профил и поведение на велосипедните туристи; б – профил, 
поведение и оценки на респондентите, които вече са реализирали велосипедно турис-
тическо пътуване по българското поречие на р. Дунав; в – нагласи, очаквания и изи-
сквания на потенциалните велосипедни туристи по българското поречие на р. Дунав. 
Поради ограничения обем на настоящата статия, анализът е фокусиран само върху 
първата група резултати.

За целите на проучването е разработен интернет базиран1 стандартен въпросник с 
53 затворени въпроса, някои от които включват опция за въвеждане на допълнителни 
свободни отговори в поле „други“. Включени са въпроси за отчитане на социално-де-
мографските данни – пол, възраст, образование, страна на произход, което осигурява 
разглеждането на резултатите спрямо профила на респондентите. Специален фокус е 
поставен върху изясняването на въпроси за контингента на търсенето на велосипеден 
туризъм и характеристиките на техните пътувания, като: честота, продължителност, 
състав на групата, предпочитания към терена и пътната инфраструктура, използва-
не на допълнителен транспорт. Въпросникът е разработен в две езикови версии – на 
български и английски език. При формулирането на въпросите са ползвани същест-
вуващи проучвания на търсенето за велосипеден туризъм, описани в чуждата литера-
тура (Cope et al., 1998; Ritchie, 1998; Downward, Lusmdon, 2001; Lumsdon et al., 2004; 
Downward et al., 2009; Meschik, 2012), както и актуални по-общи анкетни проучвания 
на туристическото търсене в Дунавския район и в Столична община (Маринов и др., 
2015а, б; Дограмаджиева, 2017). 

Използвано е предимството, че при съставяне на въпросник он-лайн, може да се 
включи функция „Логика“, която позволява персонализиране на изследването чрез 
филтриране на въпросите за различните групи респонденти. На табл. 1 са предста-
вени резултати от проучването с отговори на един от „филтриращите“ въпроси. На 
респондентите, които са отговорили с „да“ на въпроса „Предприемате ли пътува-
ния извън населеното си място, в които основната цел е каране на велосипед?“, са 
зададени допълнителни въпроси относно характеристиките на техните пътувания. 

1 Въпросникът е разработен с интернет базиран софтуер LimeSurvey – www.limesurvey.com
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Анализът в настоящата статия се ограничава до поведението на тази група респон-
денти (237).

Разпространението на въпросника е осъществено он-лайн посредством социалната 
мрежа Facebook. Анкетата е достигнала до общо 396 респондента, а броят на валидно 
попълнените въпросници е 339, което формира възвръщаемост от 85,6%. Проучването 
е осъществено в периода 26 ноември 2016–27 февруари 2017 г. Основната част от въ-
просниците са попълнени в периода 6–15 декември, когато беше разпространен кратък 
видеоматериал за популяризиране на анкетата в социалната мрежа. 

РЕЗУЛТАТИ 

ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

На фиг. 1 е представен социално-демографският профил на респондентите, които 
предприемат велосипедни туристически пътувания. В тази група попадат повече мъже 
(68%), отколкото жени (32%). Разпределението по възрастови групи показва най-го-
лям интерес към велотуризма в категориите 26–35 г. (42%) и 36–45 г. (27%). По-малко 
са по-възрастните (11%) и най-младите (7%) респонденти. Половината от респонден-
тите оценяват доходите си около средното за страната, една трета смятат, че доходите 
им са над средното, а 14% – под средното за страната, което показва, че велотуризмът 
е популярен сред платежоспособните туристи.

Таблица 1
Table 1

Участие на респондентите във велосипедни туристически пътувания
Participation in cycling tourism trips by respondents

Предприемате ли пътувания 
извън населеното си място, в 
които основната цел е каране на 
велосипед?

Българи Чужденци Всичко Българи Чужденци Всичко

Да 175 62 237 74% 26% 100%
Не, но бих го направил/а 63 7 70 90% 10% 100%
Не и не бих го направил/а 4 1 5 80% 20% 100%
Общо 242 70 312 78% 22% 100%

Брой респонденти, които на 
предишен въпрос са посочили, 
че не карат велосипед

26 1 27 80% 20% 100%

Общ брой валидни анкети 268 71 339 79% 21% 100%
Общ брой анкети 396
Възвръщаемост 85,6%
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ПОВЕДЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИТЕ ТУРИСТИ 

Честота на велосипедните пътувания

С цел установяване на реалното участие на респондентите в търсенето на велоси-
педен туризъм, в анкетата е включен въпрос за броя на осъществените велосипедни 
пътувания през последната година2. Респондентите са помолени да посочат отделно 
броя на реализираните еднодневни екскурзии (табл. 2) и броя на пътуванията с нощув-
ка (табл. 3). 

Еднодневните велосипедни екскурзии се отличават с по-голяма честота от пътува-
нията с нощувка, като тази тенденция е по-ясно изразена сред българите. Най-голям 
дял от тях (25%) попадат в категорията на най-често практикуващите еднодневни ве-
лопътувания (повече от 17). Сравнително равномерно са разпределени респондентите 
в останалите категории. Над 1/3 от българите реализират между 1 и 5 велосипедни 
екскурзии и още почти 1/3 – между 6 и 17 такива пътувания. Само 9% са отговорили, 
че не са реализирали еднодневно велосипедно пътуване през последната година.

Чужденците също са сравнително равномерно разпределени в отделните категории. 
Най-голяма част от тях (24%) осъществяват едва 1–2 велосипедни екскурзии годиш-
но, а най-малката част (8%) са посочили, че не са предприели такова пътуване през 
последната 1 година. По 1/5 са респондентите, реализирали от 3 до 5 и от 11 до 17 
еднодневни пътувания. Най-много пътувания (повече от 17) са реализирали 15% от 
чужденците, а други 13% са предприели велосипедна екскурзия между 6 и 10 пъти.

2 Като се има предвид периода на провеждане на проучването (края на 2016 и началото на 2017 г.), резулта-
тите от отговорите на този въпрос могат условно да се отнесат за 2016 г.

Фиг. 1. Социално-демографски профил на респондентите

Fig. 1. Socio-demographic profile of respondents
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В данните според възрастовата група прави впечатление големият дял (40%) от по-
възрастните респонденти (над 56 г.), които практикуват еднодневни велопътувания 
най-често (повече от 17). Сред най-младите (16–25 години) с малко по-висок дял е гру-
пата на респондентите, които предприемат средно 6–10 еднодневни пътувания годиш-
но. С по-малка честота са велоекскурзиите на респондентите в останалите възрастови 

Таблица 2
Table 2

Честота на еднодневните велосипедни пътувания за последната 1 година – по групи  респонденти
Frequency of one-day cycling tourism trips during the last year – by group of respondents
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Брой респонденти 237 237 175 62 16 100 64 32 25 162 75
Нито веднъж 21 9% 9% 8% 13% 8% 9% 6% 12% 6% 16%
1–2 пъти 47 20% 18% 24% 13% 26% 16% 16% 16% 19% 21%
3–5 пъти 45 19% 18% 21% 19% 18% 25% 19% 8% 17% 24%
6–10 пъти 40 17% 18% 13% 25% 18% 16% 19% 8% 15% 20%
11–17 пъти 31 13% 11% 19% 13% 11% 14% 16% 16% 15% 8%
18+ пъти 53 22% 25% 15% 19% 19% 20% 25% 40% 28% 11%
Сумарен % на отговорите 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Таблица 3
Table 3

Честота на велосипедните пътувания с нощувка в последната 1 година – по групи респонденти
Frequency of overnight cycling tourism trips during the last year – by group of respondents
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Брой респонденти 237 175 62 16 100 64 32 25 162 75
Нито веднъж 80 34% 42% 10% 50% 37% 34% 31% 12% 31% 39%
1–2 пъти 78 33% 27% 50% 25% 33% 33% 31% 40% 34% 31%
3–5 пъти 42 18% 16% 23% 6% 14% 23% 25% 16% 17% 20%
6–10 пъти 12 5% 4% 8% 13% 5% 2% 3% 12% 7% 1%
11–17 пъти 6 3% 2% 3% 0% 3% 5% 0% 0% 2% 4%
18+ пъти 19 8% 9% 6% 6% 8% 3% 9% 20% 9% 5%
Сумарен % на отговорите 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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групи – 1/4 от групата между 36 и 45 години предприемат 3–5 пътувания, а друга 1/4 
от групата между 26–35 години предприемат само 1–2 пътувания. Въпреки това, по-
сочените отклонения не са големи, предвид сравнително равномерното разпределение 
отговорите по възрастови групи в различните категории.

По-значителна разлика се наблюдава в отговорите на мъжете и жените. Най-голям 
дял от мъжете (28%) предприемат най-много еднодневни пътувания (повече от 17 
пъти годишно), докато общо 45% от жените са предприели между 1–5 велосипедни 
екскурзии, а 16% – нито едно такова пътуване в последната година. 

Велосипедни пътувания с нощувка се практикуват по-рядко както сред българите, 
така и сред чужденците. Наблюдава се обаче, много голям дял (42%) от българите, 
които не са предприемали велосипедно пътуване с нощувка за последната 1 година. 
Други 43% от тях са предприели между 1 и 5 пътувания, а малцинство остават тези, 
които практикуват велотуризъм по-често (над 6 пътувания годишно). 

Половината от чужденците са осъществили само 1–2 велосипедни пътувания с но-
щувка, но за разлика от българите само 10% не са реализирали нито едно. Почти 1/4 са 
чуждестранните респонденти с между 3 и 5 пътувания годишно, а подобно на българи-
те малцинство от тях са редовните велотуристи с повече от 6 пътувания.

Сред младите (до 25 години) е най-голям делът на респондентите, които не са пред-
приели нито едно велосипедно пътуване с нощувка (50%), a 1/4 от тях реализират 1–2 
такива пътувания. И обратно, сред най-възрастните е малък делът на респондентите 
без нито едно пътуване (12%), докато 40% са реализирали 1–2 велосипедни пътува-
ния, а други 20% практикуват велотуризъм редовно с над 17 пътувания с нощувка за 
последната година. От велотуристите на възраст между 25 и 55 г., около 1/3 не са пред-
приели нито едно пътуване. С 1–2 пътувания за последната година са 1/4 от респон-
дентите между 36 и 55 години и 14% от 26–35-годишните. По-често се предприемат 
велосипедни пътувания с нощувка от малък дял (10–16%) велотуристи във възрасто-
вите категории между 16 и 55 г. Подобно на еднодневните велосипедни екскурзии и 
при пътуванията с нощувка, мъжете посочват по-голяма честота на пътуванията си, но 
в този случай отклонението е по-незначително. Нито едно пътуване не са реализирали 
39% от жените и 31% от мъжете, а най-редовни велотуристи с над 17 пътувания са 9% 
от мъжете и 5% от жените.

Продължителност на велопътуванията 

От чуждия опит в проучванията на търсенето за велосипеден туризъм се знае, че 
кратките велотуристически пътувания най-често се предприемат в околностите на го-
лемите градове (Lumsdon et al., 2004) и се отличават с по-ниско равнище на дневните 
разходи, реализирани от туристите (Downward et al., 2009). При по-продължителните 
пътувания разходите нарастват поради необходимостта от ползване на повече услуги 
и за тях е характерно преминаването през провинциални райони, които са отдалечени 
от големите градове (Lumsdon et al., 2004).

С оглед установяването на предпочитанията към пътувания с различна продължи-
телност, в настоящото изследване на респондентите е зададен отделен въпрос за про-
дължителността на повечето туристически пътувания с велосипед, които предприемат 
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(табл. 4). Предоставена е възможност за избор на повече от един отговор на този въп-
рос и затова сумата от дяловете им надхвърля 100%. Сумарният процент на отговорите 
за продължителността на пътуването е 133% (1 респондент е посочвал средно 1,33 
отговора), което показва, че сравнително малка част от респондентите предприемат 
пътувания с различна продължителност. 

Резултатите потвърждават доминацията на еднодневните екскурзии сред българи-
те. Почти липсва интерес сред тях към пътувания с продължителност над 2 седмици. 
Отговорите на чужденците на този въпрос са сравнително равномерно разпределени 
между различните категории. Популярни са както по-продължителните пътувания над 
1 седмица, така и по-кратките – между 1 и няколко дни. 

Сред по-младите делът на кратките пътувания е по-висок, а по-продължителни пъ-
тувания почти не се практикуват. С увеличаване на възрастта на респондентите на-
раства и популярността на велосипедните пътувания над 1 седмица. Също така, отго-
ворите на най-младите и най-възрастните са по-консистентни (средно 1,1 отговора на 
респондент), докато респондентите между 26 и 55 г. по-често са посочвали няколкото 
отговора (средно 1,4), т. е. по-голяма част от тях предприемат пътувания с различна 
продължителност.

Състав на групата 

Резултатите от въпроса за състав на групата при предприемане на велосипедни ту-
ристически пътувания показват, че респондентите са посочвали средно 2,07 отговора 
(табл. 5). Налице е голямо сходство в разпределението на отговорите между българи 

Таблица 4 
Table 4

Продължителност на велосипедните пътувания – по групи респонденти
Duration of cycling tourism trips – by group of respondents

Бр
ой

от
го

во
ри

ли

В
си

чк
о

Бъ
лг

ар
ия

Д
ру

га
ст

ра
на

16
–2

5 
г.

26
–3

5 
г.

36
–4

5 
г.

46
–5

5 
г.

> 
55

 г
.

М
ъж

е

Ж
ен

и

Брой респонденти 237 175 62 16 100 64 32 25 162 75
1 ден(без нощувка) 160 68% 83% 23% 75% 79% 75% 50% 20% 67% 69%
2–3 дни 65 27% 28% 26% 6% 30% 33% 34% 8% 27% 29%
4–6 дни 32 14% 13% 15% 13% 15% 11% 22% 4% 12% 16%
1–2 седмици 33 14% 9% 29% 13% 10% 14% 19% 24% 14% 15%
3–4 седмици 13 5% 0% 21% 6% 3% 0% 3% 32% 7% 3%
Повече от месец 13 5% 2% 16% 0% 3% 2% 6% 28% 6% 5%
Сумарен % на отговорите* 133% 135% 129% 113% 140% 134% 134% 116% 131% 137%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали по-
вече от един отговор.
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и чужденци. Най-голям дял от респондентите (над 2/3) предприемат самостоятелно 
организирани пътувания с приятели/роднини без деца. На следващо място по попу-
лярност с участието на почти 2/3 от респондентите са самостоятелните пътувания без 
компания. Интересен е високият процент на тази група, което подчертава велотуризма 
като индивидуална рекреационна дейност, особено сред чужденците. Към самостоя-
телно организираните пътувания с участието на деца проявяват интерес по-малък, но 
все пак значителен дял от респондентите (около 1/4).

Организираните пътувания привличат интерес сред по-малка част от респонденти-
те. Откроява се популярността на пътувания с велосипедно сдружение, като българите 
отбелязват двойно по-голям дял (42%) в сравнение с чужденците (19%). Минимален 
дял от респондентите (под 10%) участват в пътувания с туроператор, като интересът 
към пътувания с водач е малко по-голям сред българите, докато чужденците ползват 
в по-голяма степен услугите на туроператор без да имат водач. Според възрастовата 
група на респондентите не се наблюдават особени отклонения в структурата на от-
говорите. Най-младите имат най-голямо желание за предприемане на самостоятелни 
пътувания без компания – 75% от респондентите между 16 и 25 години са посочили 
този отговор. Възрастовата група между 26 и 35 години изразява най-голямо предпо-
читание да пътува с роднини/приятели без деца (85%). Естествено, към велосипедни 
пътувания с участието на деца се ориентират най-вече респонденти на средна възраст 

Таблица 5
Table 5

Състав на групата при велотуристическите пътувания – по групи респонденти
Group composition of cycling tourism trips – by group of respondents
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237 175 62 16 100 64 32 25 162 75
Без компания (соло) 146 62% 59% 68% 75% 57% 69% 50% 68% 73% 36%
С роднини/приятели без 
деца 171 72% 73% 69% 56% 85% 61% 72% 60% 67% 83%

С роднини/приятели с деца 56 24% 23% 24% 6% 20% 36% 25% 16% 25% 20%
С група организирана от 
сдружение/ велоклуб 85 36% 42% 19% 38% 36% 39% 28% 36% 36% 35%

С група организирана от 
туроператор с водач 20 8% 9% 6% 0% 6% 16% 6% 8% 7% 12%

Организирани от 
туроператор без водач 13 5% 3% 11% 0% 2% 6% 6% 20% 6% 4%

Сумарен % на отговорите* 207% 210% 198% 175% 206% 227% 188% 208% 215% 189%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали 
повече от един отговор.
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(26–55 г.). Организираните пътувания привличат най-малко внимание. Правят впечат-
ление 16% от респондентите на възраст между 36 и 45 г., които се включват в пъту-
вания с туроператор с водач. Други 20% от най-възрастните (над 55 г.) предпочитат 
пътувания организирани пътувания без да имат водач.

Наблюдава се една основна разлика между мъжете и жените по отношение на ком-
панията при велотуристическите пътувания. Почти 3/4 от мъжете предприемат пътува-
ния без компания, докато при жените този дял е малко над 1/3. Важно е да се отбележи 
също, че повечето жени (83%) се включват в компания без деца, в сравнение с мъжете 
(67%). Обратно, 25% от мъжете и 20% от жените предприемат пътувания с деца. 

Дневна дистанция, изминавана с велосипед

Дневната дистанция, измината с велосипед, може да се разглежда като показател за 
това, доколко колоезденето заема централно място като основна цел на пътуването. От 
друга страна, при пътувания с изминаване на повече километри, на туристите им оста-
ва по-малко време за посещение на забележителности и ползване на услуги. Дневната 
дистанция зависи от характеристиките на терена и от инфраструктурата, както и от 
физическата подготовка на туристите. 

Подобно на въпроса за продължителността, сумарният процент на отговорите за 
предпочитаните дневни дистанции е 132% (респондентите са посочвали средно 1,32 
отговора). Наблюдават се известни разлики между българи и чужденци при разглеж-
дане на резултатите според страната на произход (табл. 6). Най-популярни сред бъл-
гарите са по-късите пътувания с велосипед, при които се изминават 31–60 km (51%), 

Таблица 6
Table 6

Дневна дистанция изминавана с велосипед – по групи респонденти
Daily distances covered by bicycle – by group of respondents
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Брой 
респонденти 237 175 62 16 100 64 32 25 162 75

≤ 30 km 70 30% 36% 11% 19% 38% 28% 34% 0% 25% 40%
31–60 km 107 45% 51% 29% 63% 51% 47% 28% 28% 44% 47%
61–90 km 74 31% 27% 44% 44% 30% 23% 38% 40% 35% 23%
91–120 km 42 18% 13% 32% 25% 18% 16% 16% 20% 21% 11%
> 120 km 19 8% 9% 5% 13% 8% 6% 3% 16% 10% 3%
Сумарен % на 
отговорите* 132% 135% 121% 163% 145% 120% 119% 104% 136% 123%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали 
повече от един отговор.
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следвани от тези с дневен пробег под 30 km (36%). На трето място по популярност сред 
българите са пътуванията с дневна дистанция от 61–90 km (27%). Тази дистанция оба-
че, е най-предпочитаната сред чужденците (44%). Наред с това, те предприемат както 
по-дълги пътувания с изминаване на 91–120 km (32%), така и по-къси – на разстояние 
31–60 km (29%). Малка част от респондентите (предимно българи) осъществяват пъ-
тувания с изминаване на повече от 120 km.

С нарастване на възрастта на респондентите, отговорите им стават по-консистент-
ни. Най-младите са посочвали средно 1,63 отговора, следователно в по-голяма степен 
предприемат пътувания на различна дистанция. Предпочитанията им към различните 
дистанции на пътуване са идентични с групата на българите, с тази разлика, че младе-
жите сравнително по-малко се интересуват от най-късите дистанции (до 30 km). По-
популярни са пътуванията на по-къси дистанции (до 60 km) сред възрастовите групи 
между 26 и 55 г. Прави впечатление групата на най-възрастните, тъй като отговорите 
им са много консистентни (средно 1,04 отговора), а най-голям дял от тях предприемат 
пътувания с изминаване на 61–90 km (40%). В сравнение с останалите възрастови групи, 
по-голям е и делът на най-възрастните, които предприемат пътувания на дълги дистан-
ции над 90 km (20%) и над 120 km (16%), а пътувания до 30 km липсват в отговорите им.

Ясно е откроено предпочитанието на мъжете към пътувания с изминаване на пове-
че километри в сравнение с жените.

Предпочитания към терена 

Велосипедният туризъм е силно зависим от релефа и характеристиките на пътя, 
който се използва за придвижване с велосипед. За определяне на влиянието на релефа 
при избора на терен за велосипедно пътуване, респондентите са помолени да отгово-
рят на въпроса: „В каква среда предпочитате да използвате велосипед извън населе-
ните места?“. Категориите на възможните отговори включват преходи в среда с рав-
нинен, полупланински и планински релеф. Отделно е формулирана 4-та категория за 
дисциплината планинско спускане с велосипед, която изисква специфична екипировка 
и условия на средата за велосипеден туризъм. Респондентите са посочвали средно 1,87 
отговора на този въпрос (табл. 7).

Почти всички чужденци (81%) са посочили, че предпочитат равнинен релеф за ве-
лосипедните си преходи, а повече от половината (58%) – полупланински. Преходи в 
планините практикуват само 18% от чужденците, а планинското спускане е особено 
непопулярно (3%). Предпочитанията на чужденците към терена са по-консистентни 
(средно 1,60 отговора на 1 респондент), докато българите в по-голяма степен практи-
куват велотуризъм в различна среда (средно 1,97 отговора). Най-много българи (74%) 
предприемат преходи в среда с полупланински релеф. По-малък дял от тях (61%) из-
бират равнинен релеф за велосипедните си пътувания. Откроява се по-значителен ин-
терес към колоездене в планините сред българите. Почти половината от тях (44%) 
предприемат преходи в планинска среда, а близо 1/5 са любителите на планинското 
спускане. 

Поради по-сериозната физическа подготовка, необходима за предприемане на ко-
лоездене в планинска среда, тези пътувания са с по-голяма популярност сред по-мла-
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дите и сред мъжете. Преходите в среда с равнинен релеф се предпочитат от по-въз-
растното поколение.

Предпочитания към пътната инфраструктура

Наличието и характеристиките на пътната инфраструктура са с определящо значе-
ние при изследването и развитието на велосипеден туризъм, тъй като те влияят върху 
избора на веломаршрут, от една страна, и определят възможностите на дестинациите 
да привлекат велосипедни туристи, от друга. На респондентите в проучването е зада-
ден въпросът: „Какви пътища предпочитате да използвате с велосипед извън населени-
те места?“. Този въпрос е генерирал най-голям среден брой отговори на 1 респондент 
(2,92), което е признак, че велотуристите използват комбинация от различни видове 
пътища. Това се потвърждава от резултатите в табл. 8, където повечето категории са 
посочени от над половината респонденти. 

Асфалтираните пътища със слаб автомобилен трафик са най-предпочитани от бъл-
гарите (75%). Специална велосипедна инфраструктура (алеи и пътеки) се предпочита 
от над половината българи, въпреки повсеместната ѝ липса извън населените места в 
България. Показателно за това е, че сред българите е висока популярността на пътува-
ния по неасфалтирани пътища (54%) и пътеките за общо (споделено) ползване3 (41%). 

3 Възможно е категорията пътеки за общо ползване (shared-use paths) да е разбрана по различен начин от 
българите и чужденците. В България това са по-скоро пътеки за пешеходен туризъм, по които преминават 
и велосипедисти, като в някои случаи могат да възникнат конфликти. Докато в чужбина това са пътеки, 
специално указани като подходящи за споделено ползване от пешеходци и велосипедисти.

Таблица 7
Table 7

Предпочитания към терена при велосипедните туристически пътувания – по групи респонденти
Preferences on the terrain for cycling tourism trips – by group of respondents
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Брой респонденти 237 175 62 16 100 64 32 25 162 75

Равнинни преходи 157 66% 61% 81% 69% 66% 63% 66% 76% 65% 69%

Полупланински 
преходи 165 70% 74% 58% 81% 71% 73% 56% 64% 71% 67%

Планински преходи 88 37% 44% 18% 44% 43% 39% 22% 24% 43% 24%

Планинско спускане 34 14% 18% 3% 25% 24% 6% 6% 0% 18% 7%
Сумарен % на отговорите* 187% 197% 160% 219% 204% 181% 150% 164% 197% 167%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали 
повече от един отговор.
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Едва 12% от българите не се влияят от моторизирания трафик и са склонни да използ-
ват по-натоварените пътища. Мнозинството чужденци, от своя страна, предпочитат 
велосипедните алеи (85%) и пътеки (73%). По-малък е делът на използващите асфал-
тирани пътища със слаб трафик (65%). Чужденците включват пътеки за общо ползване 
в маршрута си (37%), но само 1/4 от тях биха преминали по неасфалтиран път.

В данните според възрастта на респондентите правят впечатление групите на най-
младите и най-възрастните, които проявяват най-голямо желание да ползват повече 
велосипедни алеи и, в същото време, с най-голям толеранс към ползване на асфал-
тирани пътища независимо от трафика, в сравнение с останалите възрастови групи. 
Предпочитанията към инфраструктурата между мъжете и жените са сходни.

Използване на допълнителен транспорт

Велосипедният туризъм се отличава с почти нулеви въглеродни емисии, когато в 
пътуването се използва само велосипед. В много случаи обаче се налага използването 
на допълнителен транспорт независимо дали става въпрос за пътуване между место-
живеенето и дестинацията за колоездене, или необходимост да се премине от една 
дестинация в друга. Причините за това са от различно естество и могат да бъдат както 
обективни (отдалеченост на дестинацията, преодоляване на неподходящ за колоездене 
терен или липса на подходяща инфраструктура), така и субективни (липса на свободно 

Таблица 8
Table 8

Предпочитания към инфраструктурата при велотуристическите пътувания – по групи респонденти
Preferences on road infrastructure for cycling tourism trips – by group of respondents
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Брой респонденти 237 100% 175 62 16 100 64 32 25 162 75
Велосипедни алеи 151 64% 56% 85% 75% 67% 53% 59% 76% 64% 64%

Асфалтирани пътища със 
слаб трафик 172 73% 75% 65% 81% 73% 73% 72% 64% 70% 77%

Велосипедни пътеки 138 58% 53% 73% 44% 68% 53% 44% 60% 60% 53%
Неасфалтирани пътища 110 46% 54% 24% 38% 51% 56% 31% 28% 44% 51%
Пътеки за общо ползване 96 41% 42% 37% 38% 46% 39% 28% 40% 44% 33%

Асфалтирани пътища 
независимо от трафика 26 11% 12% 8% 31% 8% 8% 9% 20% 14% 5%

Сумарен % на 
отговорите* 292% 293% 292% 306% 313% 283% 244% 288% 296% 284%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали 
повече от един отговор.
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време или необходимата физическа подготовка). От степента на ползването на допъл-
нителен транспорт и вида на използваното допълнително транспортно средство зависи 
доколко велосипедният туризъм реално спестява въглеродни емисии. 

Според резултатите от анкетата, по-голям е делът на респондентите (62%), които 
ползват допълнителен транспорт при предприемане на велосипедни туристически пъ-
тувания (фиг. 2). По-характерно е това за българите, респондентите на възраст между 
26 и 45 г., както и сред жените.

Фиг. 2. Използване на допълнителен транспорт при велотуристическите  
пътувания – по групи респонденти

Fig. 2. Additional transport usage on cycling tourism trips – by group of respondents

Общо 147 респонденти са отговорили и на допълнителен въпрос за вида на допълни-
телното транспортно средство, с което комбинират велосипедните си пътувания (табл. 9). 
Българите са посочвали средно 1,93 отговора на този въпрос, докато чужденците са 
избрали средно 1,60 отговора. Следователно българите, в по-голяма степен отколко-
то чужденците, комбинират пътуванията си с различни видове транспортни средства. 
Те отбелязват по-сериозен интерес към най-популярното допълнително транспортно 
средство – личния автомобил (79%), и сравнително по-нисък, но все пак значим ин-
терес към железопътния транспорт (57%). Чужденците в много по-голяма степен раз-
читат на обществен транспорт – 86% използват влак, а 23% – автобус. Само 1/3 от 
тях са посочили, че ползват кола. По-малък е делът на пътуванията със съпровождащ 
транспорт и превоз на багаж (около 1/5 от респондентите), особено сред чужденците. 

По-младите респонденти (до 25 г.) са посочвали по-консистентни отговори на въ-
проса за допълнителното транспортно средство (средно 1,6 отговора). Сред тях, как-
то и сред най-възрастните, е най-голям делът на използващите автобусен транспорт. 
Личният автомобил се използва от най-голяма част от респондентите на възраст между 
26 и 55 години Съпровождащият транспорт е най-популярен сред мъжете и сред най-
възрастните, а превозът на багаж – сред жените и във възрастовата група между 36 и 
45 години.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от проведеното проучване предоставят информация за важни характе-
ристики на търсенето на велосипеден туризъм. Въз основа на направения анализ могат 
да се откроят следните изводи.

Най-голяма част от велосипедните пътувания са еднодневни, особено сред бълга-
рите, които предприемат пътувания с нощувка много по-рядко от чужденците. Освен 
това почти всички велосипедни пътувания на българите са не по-дълги от една сед-
мица. Чужденците също практикуват множество еднодневни пътувания, но проявяват 
по-сериозен интерес и към продължителните пътувания, включително по няколко сед-
мици и повече от месец. Повечето от пътуванията са неорганизирани, като се наблю-
дава висок дял на индивидуалните пътувания без компания, особено сред чужденците. 
Популярни са също пътуванията с роднини/приятели без деца, но се предприемат и 
пътувания с участието на деца.

Българите предприемат повече пътувания в среда с полупланински и планински 
релеф, и с изминаване на по-къси дневни дистанции. Те използват разнообразна пътна 
инфраструктура и са толерантни към ползването на неасфалтирани пътища и пътеки. 
В сравнение с чужденците, българите използват допълнителен транспорт в по-голяма 
степен, най-често личен автомобил или влак. Чужденците, от своя страна, предприе-

Таблица 9 
Table 9

Вид на използваното допълнително транспортно средство – по групи респонденти
Additional transport mode – by group of respondents

Бр
ой

от
го

во
ри

ли

В
си

чк
о

Бъ
лг

ар
ия

Д
ру

га
 с

тр
ан

а

16
–2

5 
г.

26
–3

5 
г.

36
–4

5 
г.

46
–5

5 
г.

П
ов

еч
е 

от
 5

5 
г.

М
ъж

е

Ж
ен

и

Брой 
респонденти 147 112 35 7 66 44 18 12 96 51

Личен автомобил 100 68% 79% 34% 57% 74% 68% 78% 25% 66% 73%

Автобусен 
транспорт 24 16% 14% 23% 29% 15% 7% 17% 50% 19% 12%

Железопътен 
транспорт 94 64% 57% 86% 57% 68% 59% 56% 75% 65% 63%

Съпровождащ 
транспорт 26 18% 21% 6% 14% 12% 23% 17% 33% 19% 16%

Превоз на багаж 28 19% 21% 11% 14% 12% 30% 17% 25% 18% 22%
Сумарен % на 
отговорите* 185% 193% 160% 171% 182% 186% 183% 208% 185% 184%

Забележка: Сумарният процент на отговорите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали 
повече от един отговор.
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мат пътувания на по-големи разстояния, но предпочитат среда с равнинен или полу-
планински релеф. Те се движат по специализирана велосипедна инфраструктура и ас-
фалтирани пътища със слаб трафик. Също ползват така допълнителен транспорт, но 
предпочитат влак пред останалите транспортни средства.

Наблюдаваните тенденции биха могли да бъдат обяснени с факта, че в България, 
наличието на много планини, където се намират и повечето територии със съхранена 
природна среда, прави по-привлекателни за българите по-кратките велосипедни пъ-
тувания, с по-къси дневни дистанции, в които се използва личен автомобил за достъп 
до дестинацията. На този фон изглежда обясним фактът, че сред най-младите респон-
денти по-голямата част са българи, докато групата на най-възрастните се доминира 
от чужденци. Същевременно предпочитанията на българите към пътувания с по-дъл-
ги дневни дистанции, в среда с равнинен релеф, също са широко разпространени. 
Въпреки това, липсва интерес към пътувания с продължителност над 1 седмица, както 
е характерно за чужденците. 

Резултатите от проучването са в полза на твърдението, че в България от гледна 
точка на търсенето съществува сериозен, неизследван досега, потенциал за развитието 
на велосипедния туризъм. Като се вземат предвид предимствата, които би могло да 
предостави такова развитие, вниманието към този вид пътувания би трябвало да се 
засили както в научната литература, така и от страна на публичните институции у нас. 

SUMMARY

Cycling tourism is gaining popularity among tourists and is gradually drawing the atten-
tion of researchers, as it has the potential to contribute to sustainable development of desti-
nations and healthy lifestyle of population. Research on cycling tourism demand is crucial 
to understanding the potential for development of such kind of product in different tourist 
destinations. Since there is a lack of information for cycling tourism demand in Bulgaria, the 
current research is aimed at gathering and analyzing empirical data on tourist behavior during 
the cycling trips. The article presents results of an online questionnaire survey with 339 valid 
participants. A total of 237 respondents have stated that they had undertaken cycling tourism 
trips; hence, their behavior patterns have been investigated. The majority of the respondents 
come from Bulgaria (74%) but respondents from abroad are also present in the sample (26%).

The results show that one-day cycling trips are more frequent among Bulgarians while 
the duration of their overnight trips is relatively short (up to 1 week). Foreign cycling tourists 
also undertake a lot of one-day trips, but they also practice longer trips lasting for several 
weeks or even months. Most of the trips are organized by tourists themselves (without using 
services of a tour agency). 

Bulgarian cycling tourists predominantly undertake trips in hilly and mountain terrains 
with shorter daily distances (31–60 km). They use a variety of road infrastructure (asphalt 
roads, dirt road, shares-use paths) and combine their trips with additional transportation by 
private car or train. On the contrary, foreign cycling tourists prefer trips with longer distances 
(61–90 km) in flatter areas. They use designated cycling lanes or paths and low-traffic public 
roads. They also use additional transportation but travel more frequently by train. 
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It is suggested that the mountainous relief of Bulgaria attracts cycling tourists as mountain 
areas offer beautiful scenery and more quiet roads, thus resulting in shorter daily distances 
and private car usage to access the destination. Bulgarians also show interest in practicing 
longer trips in flat areas, but still their trip durations are usually shorter than a week. A pos-
sible reason is the lack of developed long-distance cycling routes in Bulgaria.

The survey results have indicated the existence of unexplored market potential for cycling 
tourism development in Bulgaria. Taking into account the advantages of such a development, 
it deserves more attention and acknowledgement by the academia, as well as the public in-
stitutions in Bulgaria. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНА ЛЕТАТЕЛНА СИСТЕМА  
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

АНТОН ФИЛИПОВ

Катедра Картография и географски информационни системи

Anton Filipov. APPLICATION OF UNMANNED AIR SYSTEM IN ARCHEOLOGICAL RESEARCH 

The rapid development of the instrumental segment of geospatial technology continuously expands the range of 
possible applications. This process is particularly well experienced in the field of archaeological practice. Using of 
existing at the time of preparation of this paper hardware (aircraft equipment and sensors) and software (software 
for image processing) had been conducted at test mapping of an archaeological reserve “Deultum”. On the basis of 
the generated products – digital orthophoto-map, digital model of surface and a map of the distribution of vegetation 
index (NDVI), was derived information on the spatial location of the potential undiscovered objects. It is recom-
mended before starting a physical control to repeat mapping for confirmation of eventuall results, obtained for the 
position of undiscovered archaeological structures.

Key words: remote sensing, archeological research, unmanned aerial system.

Едно от значимите по своята популярност приложения на безпилотна летателна 
система (БЛС) е в областта на т.нар. недеструктивни археологически проучвания. Това 
се обуславя от няколко фактора: а – появата на пазара на геоинформационните техно-
логии на високотехнологични средства за за придобиване на пространствена инфор-
мация за индивидуално приложение; б – възможност за прилагане на тези технологии 
в избран времеви и пространствен аспект; в – възможност за заснемане в различни 
участъци от електромагнитния спектър и извличане на специализирана информация. 
Всичко това превърна БЛС в неотменим инструмент на изследователски подход за 
много научни направления с интерес към пространствено обособени обекти и явления.
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Настоящото проучване се отнася към опитите за методическо изясняване на при-
ложимостта на БЛС в археологическите проучвания чрез заснемане на Национален 
археологичен резерват „Деултум“. Заснемането е осъществено през м. септември 
2014 г. като част от оперативните и тестови заснемания от екип на Университетския 
център за въздушно наблюдение (УЦВН) при СУ „Св. Климент Охридски“.

НАР „Деултум“ е разположен в землището на с. Дебелт, източната част на община 
Средец, обл. Бургаска, непосредствено на север от път 79 Елхово-Бургас, на площ от 
около 1,2 km2. Територията на резервата е ниско-хълмиста с максимална денивелация 
от 42 m, покрита преобладаващо с тревна и отчасти с нискостеблена и храстовидна 
растителност с височина до 4 m. През територията на резервата преминават две трасе-
та на електроразпределителната мрежа с височина на стълбовете от контактната мре-
жа 8 m. Сградите, в които се помещава управлението на резервата, са разположени в 
най-ниската южна част и са с височина до 5 m. Тази обстановка позволява осъществя-
ването на полети с БЛС без загуба на пряка видимост с летателния състав. 

Фиг. 1. Изглед от високата част на НАР „Деултум“

Fig. 1. View from the high part of National Archeological Reserve “Deultum”

На територията на НАР „Деултум“ по време на заснемането се осъществяваха 
архео логически проучвания в няколко площадки, като основната част от разкрити 
обекти се локализира в югозападната част в единствената социализирана площадка от 
резервата към септември 2014 г. 

Основна задача при тестовото заснемане на археологически обект НАР „Деултум“ 
бе получаване на 3 продукта: RGB ортофото-карта с пространствена разделителна спо-
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собност не по-ниска от 0,1 m.; цифров модел на подстилащата повърхност с простран-
ствена разделителна способност не по-ниска от 1,0 m; тематична карта като индекс на 
растителната покривка (NDVI) с пространствена разделителна способност не по-ниска 
от 0,2 m. Информацията, извличана от тези продукти, се използва както за различни 
геометрични дейност, така и за предварително насочване към потенциално-интересни 
от археологическа гледна точка места като част от т. нар. недеструктивни методи за 
археологически проучвания. 

Изборът на основен тип летателен състав в този случай на тестово заснемане се 
определи от няколко фактора: размери на предвидената за заснемане територия, очак-
ваната пространствена разделителна способност на заснемане, както и наличната ле-
тателна техника и полезен товар в УЦВН, а именно: летателен апарат тип „фиксирано 
крило“ Skywalker-X8. 

Сензорите, които бяха използвани за заснемането, включваха следните модели: 
SONY NEX 5R за заснемане на RGB-изображения и комплект от две преоборудвани 
цифрови фотокамери SAMSUNG S25 за получаване на изображения в червената (600–
700 nm) и близката инфрачервена (700–900 nm) зона от електромагнитния спектър. 
Общото полетно тегло на летателния състав (летателен модел, акумулатори, полезен 
товар и парашут е 3,95 kg).

Камералният етап от задачата по заснемане на НАР „Деултум“ включваше както 
стандартните процедури при подготовката на заснемане, така и получаването на не-
обходимата оторизация както при всяка друга археологическа дейност. За разлика от 
подготовката за заснемане с БЛС на други обекти, заснемането на археологически 

Фиг. 2. Летателният състав на БЛС в подготовка за полет над НАР „Деултум“

Fig. 2. Airraft as a part from UAS in preparation for flight over NAR “Deultum”
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обекти се съпровожда от редица съгласувателни и разрешителни документи от НАИМ 
при БАН и Министерството на културата. Този режим на планиране и извършване на 
полеви археологически дейности е насочен основно към ограничаване на иманярство-
то, но има и структуриращ ефект по отношение на цялостната археологическа дейност 
за територията на България. 

Полевият етап от тестовото заснемане започва с изграждането на мрежата от на-
земни контролни точки за района на НАР „Деултум“. Предвидено бе да се използват 
маркерите, поставени при аерофото-заснемането от 2004 г. (лит. източник). За жалост 
тези маркери не бяха открити, което наложи изграждането на нова мрежа от временни 
контролни точки – общо 5 броя. Като маркер за контролна точка беше използван бял 
картонен лист с размери 0,4×0,4 m. 

Прецизното заснемане на наземните контролни точки бе осъществено с диферен-
циален GPS, модел Leica SR20. 

Разработеният летателен план за заснемане на територията предвиждаше 6 прели-
тания на височина 200 m над точката на стартиране на полета със скорост 12 m/s. Този 
летателен план се изпълнява с избрания летателен модел за около 10 min плюс времето 
за набор на височина, полет по маршрута и приземяване. 

Основната посока на прелитане над територията бе определена съобразно посока-
та на преобладаващия ветрови поток непосредствено преди осъществяване на полет. 
Трябва да се има предвид, че в определени метеорологични ситуации може да се на-
блюдава значителна промяна на скоростта и посоката на вятъра във височина. В слу-
чая ветровият поток бе ориентиран от изток в състава на умерена бризова циркулация 
и наличие на слаба конвективна облачност. 

Фиг. 3. Поставяне на маркер за наземна контролна точка (a)  
и неговото изображение от височината на полет (b)

Fig. 3. Placing on ground control point (a) and its image from altitude of flight (b)
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Осъществяването на основната цел на заснемането и наличната заснемаща апарату-
ра наложи извършването на няколко полета по разработения маршрут. В случай, че се 
налага неколкократно повтаряне на полета, се препоръчва полетите да са с ограничена 
продължителност и да се осъществяват непосредствено един след друг, за да се из-
бегне значително изменение на посоката и ъгъла на слънчевите лъчи към земната по-
върхност. Нормалното функциониране на сензорите позволи получаване на 151 инди-
видуални RGB-изображения със SONY NEX 5R и 98 IR-изображения със SAMSUNG 
S25 в два отделни последователни полета с необходимото надлъжно и напречно пре-
застъпване.

Генерирането на трите предвидени продукта се осъществи със специализирани со-
фтуерните пакети, както следва:

1. Генериране на цифрова ортофото-карта: При обработката в три последователни 
стъпки е осъществен алгоритъм за подравняване, съединяване и геопривързване на 

Фиг. 4. Летателен план, използван за заснемане на НАР „Деултум“

Fig. 4. Flightplan used to capture NAR “Deultum”

Фиг. 5. Последователно заснети RGB-изображения над НАР „Деултум“

Fig. 5. Successively captured RGB images over the NAR “Deultum”
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заснетите изображения. При всяка стъпка се въвеждат съответни корекции, съобразно 
предварителното задание. Важен етап в обработката е разпознаването на маркерите на 
наземните контролни точки в отделните изображения. Ето защо изборът на размер на 
маркерите е от съществено значение. Препоръчително е размерът да е така подбран, 
че маркерът да се вижда с поне 5 самостоятелни пиксела в изображението. Това може 
да се постигне като се следи показанието на служебна информация в съответното поле 
на софтуера за съставяне и контрол на полета на летателния състав. Знаейки величи-
ната на пиксела, който следва да се постигне (по предварителното задание), и типа на 
заснемащата апаратура, се определя височината на полета. Обикновено заснемането се 
извършва при височина на полета, гарантираща получаването на изображения с по-ви-
сока пространствена разделителна способност от предвидената в заданието. Така на-
пример, при зададена ПРС от 0,1 m, полетите се осъществяваха на височина 200 m, при 
което се получиха изображения с ПРС 0,063 m. Следва да се има предвид, че в процеса 
на обработка при осъществяването на орторектификацията (отстраняване на ефекта на 
ъгъла на заснемане спрямо нормалата към земната повърхност) ПРС може да намалее. 

RGB ортофото-картата на НАР „Деултум“ е предназначена главно за документира-
не на актуалните площадки на археологически разкопки, както и на други обекти от 
територията на резервата, в единна база от данни, но дава възможност и за различни 
геометрични анализи. Препоръчително е заснемането на територията на археологиче-
ските площадки и генериране на RGB ортофо-карта в карта на всеки сезон, което ще 
представи динамиката и посоката на полевите проучвания. 

2. Генериране на цифров модел на повърхността. Това генериране от 2-мерни изо-
бражения по метода “Computer Vision” дава възможност за получаване на 3-измерна 
представа за формите на релефа и отделните обекти в единното географско прос-
транство. 

Фиг. 6. RGB ортофото-карта на НАР „Деултум” (ляво) и фрагмент в оригинална ПРС (0.069 m)

Fig. 6. RGB orthofoto-maps of the NAR “Deultum” (left) and a fragment in the original spatial  
resolution (0.069 m)
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Освен по-едрите релефни форми, видими на цифровия модел на повърхността, ин-
терес може да представлява и възможността за прецизно изчисляване на обема на из-
копи, насипи и др. Това обаче изисква по-голям брой наземни контролни точки или 
използване на специализиран режим за пространствено ориентиране на летателния 
апарат RTK (Real Time Kinematic) при заснемането с БЛС. Друго възможно приложе-
ние на генерирането на прецизен модел на подстилащата повърхност/релефа е това за 
идентифициране на микрорелефни маркери (с височина от няколко сантиметра). Това 
обаче е възможно само за територии без земеделска дейност (какъвто е случая с НАР 
„Деултум“) и в периода преди израстване на тревната покривка. 

3. Генериране на индекс на растителната покривка (NDVI). Възможността за гене-
риране на индекс на растителната покривка е може би най-интересното приложение на 
безпилотна летателна система в областта на археологическите недеструктивни проуч-
вания. Смисълът на този индекс се състои във възможността за откриване на простран-
ствени нееднородности в състоянието на еднотипна растителна покривка като доказа-
телство/предположение за наличие на неразкрити структури под земната повърхност. 
Наличието на такива структури с антропогенен произход променя в известна степен хи-
мизма на почвения слой, което може да се отрази върху състоянието на растителността. 
Възможността за прилагане на този метод се ограничава главно от две условия: прилага-
не на метода върху територия с еднотипна растителна покривка; генериране на NDVI в 
строго специфични фенологични фази на съответната растителна покривка. И ако пър-
вото условие е изпълнимо и при сателитните или аерофото-заснемания, то възможност-
та за заснемане в строго определена фенологична фаза (до няколко дена) показва без-
спорно предимство на безпилотната летателна система. Заснемането с БЛС може да се 
организира в точно определен момент за получаване на възможно най-добри резултати.

В конкретния случай заснемането на НАР „Деултум“ се осъществи през м. сеп-
тември – определено не най-подходящия период за генериране на NDVI, но това бе 
съобразено с графика и възможностите на екипа на УЦВН. 

Фиг. 7. Цифров модел на повърхността на НАР „Деултум“ (ляво) и 3Д-изглед от югоизток (дясно)

Fig. 7. Digital Surface Model (DSM) of the NAR “Deultum” (left) and 3D view from the southeast (right)
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След обработка на получените изображения от 2-каналната електрооптична сис-
тема е генерирана тематична карта като NDVI. Във връзка с по-трудното откриване 
на маркерите на наземните контролни точки, геореферирането на IR-изображения 
се осъществи по метода “image to image” чрез вече генерираната ортофото-карта на 
НАР.

Фиг. 8. Последователно заснети IR-изображения над НАР „Деултум“

Fig. 8. Successively captured infrared (IR) images over the NAR “Deultum”

Фиг. 9. Тематична карта като NDVI на част от НАР „Деултум“: 
a – RGB-изображение; b – NDVI-изображение; c – NDVI-изображение с нанесени позиции  

на потенциални кръгови структури

Fig. 9. Thematic map like the NDVI of a part of the NAR “Deultum”
a – RGB-image; b – NDVI-image; c – NDVI-image with positions of potential circular structures

Цветовото кодиране на тематичната карта като NDVI може да подпомогне визу-
алното откриване на пространствени нееднородности в състоянието на растителната 
покривка. На фона на добре очертаните пътища, пътеки, сгради и актуални археоло-
гически разрития, без да претендираме за категоричност, от пространствения анализ 
на тази карта би могло да се приеме за наличие на интересни кръгови структури в 
северозападната част на територията, попаднала в изображението. Това биха могли да 
бъдат неразкрити археологически структури на малка дълбочина под повърхността. 
Потвърждение за такива структури може да се докаже след повторното заснемане в 
друг сезон и едва тогава да се пристъпва към изкопни археологически дейности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бързото развитие на инструменталния сегмент на геопространствените техноло-
гии непрекъснато разширява кръга от възможните им приложения. Този процес осо-
бено добре се забелязва при полевата археологическа практика. Чрез използване на 
наличните към момента на подготовка на тази разработка хардуерни (летателна тех-
ника и сензори) и софтуерни (специализиран софтуер за обработка на изображения) 
данни беше осъществено тестово заснемане на археологически резерват „Деултум“. 
От генерираните продукти – цифрова ортофото-карта, моделна повърхността и карта 
на разпределението на растителния индекс NDVI, е извлечена информация относно 
пространственото разположение на потенциално неразкрити обекти. Препоръчително 
е преди започване на контролни изкопни работи да се повтори заснемането и евенту-
ално да се потвърдят получените резултати за позицията на неразкритите археологи-
чески обекти.

SUMMARY

The rapid development of the instrumental segment of geospatial technology continu-
ously expands the range of possible applications. This process is particularly well experi-
enced in the field of archaeological practice. Using the experience of the Universuty Air 
Surveillance Cente at the Sofia University “St.Kliment Ohrudski”, was used Unmanned Air 
System (UAS) for testing over National Archaelogical Reserve “Deultum”. 

Based on the generated products – digital orthophotography in the visible and infrared 
section of the electromagnetic spectrum, digital surface model, and map distribution of the 
vegetation index (NDVI), information on the spatial location of potential undiscovered ob-
jects was obtained. This is possible on the basis of analysis of the method of “vegetation 
markers” – established spatial heterogeneities in the state of a vegetation cover. It is recom-
mended to repeat the mapping before starting a physical control to confirm the results, ob-
tained for the position of undiscovered archaeological structures.
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Vladimir Filipov. UNMANNED AERIAL SYSTEMS IMPLEMENTATION STAGES FOR ACQUISITION 
OF SPATIAL DATA

In the last 20 years, Unmanned Aerial Systems (UAS) photogrammetry as a spatial data collection method 
experienced vast social and scientific growth. Drone technology allows GIS professionals to work more efficiently. 
With an easy-to-deploy mapping UAV you can capture accurate aerial imagery and transform it into 2D orthomosa-
ics (maps) and 3D models of small and medium-sized sites – all on demand and without needing any piloting skills. 
Whatever field you work in – forestry, asset management, environmental protection, agriculture, humanitarian, 
remote sensing, oil and gas or another – UAV’s can provide very real benefits, providing accurate data, quickly and 
cost-effectively. Different stages that must be committed to obtain spatial data are essential in implementing UAS 
mission. Therefore, the proper implementation of those stages will lead to better quality outcomes.

Key words: unmanned aerial systems, unmanned aerial vehicle, remote sensing, GIS, mission planner.

УВОД

През последните години дистанционните изследвания (ДИ) се утвърдиха като ос-
новен подход за набиране на разнообразна информация за пространствено-обособе-
ни обекти на и над земната повърхност. Тази тенденция се отнася вече не само за 
информацията с оперативно значение, но и за редовно използваната такава. Това об-
стоятелство се обуславя от безспорните качества на информацията, получавана по 



364

дистанционен път, а именно: обективност, широк обхват и достъпност на средствата 
за нейната обработка. Независимо от това състояние обаче, усилията за разширяване 
на технологичната основа на дистанционните изследвания започнаха да изостават за 
сметка на растящите очаквания на обществото към възможностите на този подход при 
осигуряване на пространствена информация за разрешаването на широк кръг от задачи 
(Филипов, 2011).

Според Попов (2012), учените в областта на науките за Земята влагат конкретна 
специфика, когато се говори за дистанционни изследвания, а именно: съвкупност 
от технологии и научни методи за наблюдение от въздуха или от околоземното кос-
мическо пространство и получаване на данни и информация за земната повърхност, 
Световния океан и атмосферата.

В тази статия акронимът БЛА (безпилотен летателен апарат) се използва за пред-
ставяне на летателно средство за многократна употреба, което се контролира без на-
личието на пилот на борда. Безпилотната летателна система (БЛС), от своя страна, се 
дефинира като БЛА, заедно с асоциираните към него елементи. Те включват полез-
ния товар, наземна контролна станция, радио – и безжични канали за комуникация, 
помощно оборудване, системи за прекратяване на полета, оборудване за стартиране/
приземяване на БЛС и др. (Chao, 2010).

БЛА следва да се разглеждат като непилотируеми летателни апарати за многократ-
на употреба (van Blyenburgh, 1999). Тези апарати са дистанционно контролируеми, ав-
томатични, полуавтоматични или комбинация от тези три възможности. Сравнявайки 
БЛА с пилотируемите летателни апарати (ПЛА), е очевидно, че основната разлика 
между двете средства за летене се състои в това, че в БЛА пилота не присъства на 
борда на летателния апарат. Това не означава непременно, че БЛА летят сами по 
себе си независимо и самостоятелно. В много случаи екипажът (пилот, втори пилот и  
т. н.), отговорен за управлението на БЛА, като численост надвишава този, отговорен за 
управлението на пилотируемите летателни апарати (Everaerts, 2008). 

С разгръщането на големите възможности на БЛС идва и по-големия интерес от из-
ползването им за невоенни цели. В днешно време могат да се разграничат два подхода, 
разработени за справяне с гореспоменатото предизвикателство. 

Първият подход стеснява зоната на летене в рамките на ограничен участък от въз-
душното пространство. Този подход дава голяма свобода при работа в конкретната 
площ, но ограничава обхвата на мисиите, които могат да бъдат извършени от БЛС. 

При втория подход се разчита БЛС да бъдат контролирани от пилот, който непре-
къснато следи полетната траектория. По този начин се добавя необходимият интелект, 
за да могат БЛС да функционират в гражданското въздушно пространство. Това оси-
гурява на въздухоплавателното средство високо ниво на оперативност за сметка на по-
голямата отговорност върху пилота. Ако връзката в комуникациите между оператора 
и БЛС се загуби, това ще доведе и до загуба на оперативността, което не е желателно. 

Нито един от двата подхода не може да реши едновременно предизвикателството 
за осигуряване на висока оперативност и по-лесна работа с БЛС. Необходимо е алтер-
нативно решение, което е съставено от силните страни и на двата подхода и същевре-
менно не носи техните ограничения. Логичното алтернативно решение е процесът на 
взимане на решения да бъде поставен на борда на летателния апарат. Този подход се 
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основава на увеличаване оперативността на борда, като по този начин се дава възмож-
ност на БЛС да извършват действия, които изпълнява и оператора, като същевременно 
по този начин се понижава фактора на човешката грешка (McManus, 2005).

Основната цел на настоящото изследване е да се представи процеса за придобиване 
на пространствена информация чрез използване на БЛС, като отделни, ясно различими 
и появяващи се в определена последователност, етапи. Ще бъдат представени също 
така и основни предимства и ограничения на безпилотни и пилотируеми летателни 
апарати за получаване на пространствена информация, както и основните компоненти 
на БЛС.

КОМПОНЕНТИ НА БЕЗПИЛОТНА ЛЕТАТЕЛНА СИСТЕМА

Според специализирания интернет портал uavs.org, БЛС не представлява единстве-
но транспортно средство, което извършва полет. Всяка БЛС се състои от три основни 
компонента: летателен състав, полезен товар и наземна контролна система или стан-
ция (НКС) за управление на полета.

Летателният състав включва следните подкомпоненти:
 • Корпус (фюзелаж) на въздухоплавателното средство. Върху корпуса се монтират 

всички останали компоненти от летателния състав на БЛС, като той може да бъде из-
граден от дърво, метал, екструдиран полипропилен (пяна) или композитни материали. 
Корпусът включва още и повърхностите за контрол на полета на БЛА, които, от своя 
страна, се състоят от елерони, клапи, вертикално и хоризонтално кормило.

 • Задвижващата система. Системите за задвижване на БЛА предоставят необходи-
мата мощност на летателните апарати за задвижване в хоризонтална или вертикална 
посока. Двата основни типа агрегати за задвижване са електрически и горивни систе-
ми. Част от задвижващата система е пропелерът/ите, преобразуващ въртеливото дви-
жение в ламинарен въздушен поток, осигуряващ подемната сила.

 • Система за управление на полета. Тази система осигурява възможността БЛС да 
следва предварително дефиниран летателен план или управляем полет, контролиран 
от НКС. По този начин се осигурява безопасното извършване на полета и избягването 
на препятствия. 

 • Система за навигация. Представлява електронна система, използвана за насоч-
ване БЛС, без необходимостта от пряка човешка намеса. Навигационната система 
или автопилотът се състои от хардуерна и софтуерна част. Въздухоплавателните 
системи с автопилот са широко използвани в съвременния транспорт. При БЛС цел-
та им е постоянно да насочват летателните апарати при следването на предварително 
дефинирания маршрут. Високотехнологичните системи за автопилот могат да ръко-
водят летателната мисия във всичките ѝ фази: от разработване на летателен план, 
излитане, набиране на височина, осъществяване на полет по маршрут, снижаване и 
приземяване. Също така автопилотът трябва непрекъснато да комуникира с назем-
ната контролна станция при необходимост за смяна на полетния режим, да получава 
информация от глобалната система за позициониране (GPS) за актуалната позицията 
на БЛА, да изпраща контролни команди до управляемите плоскости и задвижващата 
система на БЛА и др.
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 • Система за пренос на данни. Тази система обезпечава пренос на телеметрич-
на информация от летателния състав към НКС и обратно. Добрата и непрекъсваема 
връзка между летателния състав и НКС зависи от правилно подбрания (разрешен за 
гражданско използване) честотен радиодиапазон на двойката модеми, мощността на 
излъчване, антените, както и чистотата на ефира в района на полет. 

 • Система за избягване на препятствия. Тя позволява на БЛС да променя самосто-
ятелно (без команда от НКС) курса и височината на полета за избягване на непредви-
дени в първоначалния полетен план препятствия.

 • Парашут. Използването на тази подсистема има два самостоятелни аспекта: от 
една страна, дава възможност за внезапно прекратяване на полета и безопасно призе-
мяване на БЛС, а, от друга, разширява възможността за използване на БЛС в райони 
без подходящи за излитане и приземяване площадки. 

Полезният товар на БЛС за невоенни цели включва следните подкомпоненти:
 • Електро-оптични или термовизионни системи за заснемане и видеонаблюдение 

в реално време или системи от типа Radar/Lidar. Това са едни от най-важните ком-
поненти на БЛС с оглед на факта, че с тях се придобива желаната пространствена 
информация.

 • Сензори за следене параметрите на околната среда, като: параметрите на състоя-
нието на атмосферата, атмосферно замърсяване, радиация и др.

Системата/станцията за наземен контрол се използва за следене на статуса на 
летателната мисия в реално време, както и при желание за смяна на нейните параме-
три. Чрез наземната контролна станция могат да се решават непредвидени ситуации 
по време на полет като следствие от загуба на връзка с автопилота на БЛС. Тя включва 
следните подкомпоненти:

 • Антенен комплекс. Повечето БЛС имат повече от една безжична връзка за кому-
никация. Например RC (remote connection) връзка за следене безопасността на полета, 
Wi-Fi връзка за пренос на голям обем от данни, връзка за предаване на телеметрични 
данни с цел мониторинг от земната повърхност и др.

 • Софтуер за следене на функционирането на летателния състав и съставяне на 
летателен план. Обикновено за всеки конкретен модел на автопилот е разработен спе-
циализиран софтуер за контрол. 

 • Монитор/и за визуализиране на телеметрична и видео информация. В зависимост 
от сложността на мисията, освен компютърния екран може да се използва допълни-
телен монитор/и за пристигащата от борда информация от полезния товар в реално 
време.

 • Катапулт. Професионалните БЛС обикновено се окомплектоват с катапулт за 
стартиране на полет, което, от една страна, повишава надеждността на стартирането, 
а, от друга, преодолява ограничението за наличие на площадка за излитане с необхо-
димите за разбег на съответните летателни апарати размери.

 • Екип за експлоатация на БЛС. Осъществяването на мисии с БЛС обикновено 
изис ква наличието на екип в състав: ръководител на мисията – отговаря за изпъл-
нение на мисията, разработва летателния план и осъществява контрол на летателния 
апарат по време на мисията; член на екип по поддръжка на хардуера – отговаря за 
подготовка на летателния състав и работа със сензор за видеонаблюдение в реално 
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време. Всички членове на полевия екип участват в изграждането на мрежа от наземни 
контролни точки върху територията, предвидена за видеозаснемане.

В зависимост от сложността на съответната предвидена за изпълнение мисия, 
много често екипът се състои от 2 (но не по-малко) или повече членове (в случай на 
демонстрационни мисии). Всеки член на екипа трябва да притежава необходимата 
подготовка. 

ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯ С БЛС ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Успешното прилагане на БЛС за придобиване на пространствена информация зави-
си от наличието на специализирана техника, подготвен екип за нейната експлоатация, 
но и от познаването на особеностите за осъществяване на различни по специфика, 
обем и дислокация мисии. На фиг. 1 е показана последователността на различните 
етапи при изпълнение на мисия с БЛС за придобиване на пространствени данни.

За повечето етапи в настоящото изследване ще бъде представена както теоретична 
обосновка, така и практически дейности, извършени в хода на различни научно-изсле-

Фиг. 1. Етапи на мисия с БЛС

Fig. 1. Stages trough mission with UAS
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дователски и практико-приложни проекти от Университетския център за въздушно 
наблюдение (УЦВН) при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

ПОДГОТОВКА НА МИСИЯТА

Този етап е камерален и има за цел да определи главните задачи, обхвата на те-
риторията за обследване, летателните средства, с които ще се осъществява мисията, 
възможните площадки за излитане и кацане на летателния апарат, възможните пре-
пятствия (далекопроводи, сгради, дървета и др.), времето на деня за изпълнение на 
летателния план, височината на полета, очакваните резултати. В хода на този етап 
се коментира метеорологичната обстановка (особено в случай на необходимост от 
неотложно изпълнение на мисията, например в случай на природна или антропо-
генна кризисна ситуация). Често в рамките на този етап се разработват примерни 
летателни планове и се генерират симулации на изпълнения на мисията за осмисляне 
на поведението на летателния/те апарат/и и възможността за поява на непредвидени 
препятствия.

ПОЛЕВИ ЕТАП

След дислоциране на екипа на предвидената позиция за излитане/кацане се прис-
тъпва към установяване на мрежа от наземни контролни точки (НКТ). Тази дейност 
се изисква при мисии по ортофото заснемане. Броят и разположението на наземните 
контролни точки зависи от големината, формата на предвидената за заснемане те-
ритория, както и от степента на вертикална разчлененост на релефа. Минималният 
брой НКТ е 3, но при по-голяма територия и по-пресечен релеф е необходимо уста-
новяването на по-голям брой НКТ. Мястото за установяване на наземна контролна 
точка трябва да е на открито, по възможност на хоризонтален терен. В избраната 
позиция се поставя маркер със светъл цвят (по възможност бял), прикрепва се не-
подвижно към повърхността и се заснема неговото географско положение (X, Y, Z) с 
точност не по-малка от неговите размери (фиг. 2). Големината на маркера (най-често 
с квадратна форма) е добре да е поне 5 пъти по-голяма от предвидената простран-
ствена разделителна способност, с която ще се заснемат изображенията, т. е., ако 
предвидената пространствена разделителна способност (ПРС) е 0,05 m, маркера за 
НКТ следва да е с размери не по-малки от 0,25×0,25 m. Възможно е за контролни 
точки да служат елементи от средата, например скални късове, бетонни елементи и 
др., които ще бъдат ясно различими на изображенията с предвидената пространстве-
на разделителна способност. Препоръчително е установяването на НКТ по краищата 
на предвидената за заснемане територия, както и в най-високите и най-ниските мес-
та. В случаите на заснемане на значителна по площ територия, при което ще се на-
ложи заснемането ѝ в отделни полети, трябва да се предвиди установяване на общи 
за различните полетни планове НКТ. Това ще гарантира коректното съединяване 
на индивидуалните изображения в единна ортофото-мозайка за цялата предвидена 
територия. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕТЕН ПЛАН

Към днешна дата съществуващите софтуерни инструменти за разработване на по-
летен план за БЛС са развити в сферата на военната индустрия, разузнаването, робо-
тиката, изкуствения интелект и др (Eisenbeiß, 2009). Основният фокус на изследване 
лежи върху екстравагантните „маневри“, като: преобръщания и завъртания на БЛА 
(Abbeel, 2007), избягване на сблъсъци във въздуха (Bellingham 2003; Pettersson 2004), 
автоматично следене на обекта за наблюдение (Nordberg, 2002), както и полетни ре-
жими от типа „следвай ме“ (follow me) (Mikrokopter, 2009). По тази причина са разра-
ботени инструменти, които функционират в локална 3D-среда, където статичните и 
пасивните препятствия могат да бъдат предвидени. Така разработчиците на мисии за 
БЛА са в състояние своевременно да изработват безконфликтни полетни траектории 
(Sasiadek, Duleba, 2000). 

Разработването на полетен план с свързано с изясняване на основните му параме-
три: височина на полет (зависи от изискуемата ПРС), процент на презастъпване на 
изображенията (съобразно геометрията на заснемане от използвания сензор), посока 
на прелитане над територията (препоръчително е прелитането по дължина, ако форма-
та на територията не е квадрат), скорост на летене (зависи от летателните качества на 

Фиг. 2. Разпознаване на наземна контролна точка (мисия „Къмпинг градина“)

Fig. 2. Detection of ground control point (mission “Gradina Camp“)
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използвания летателен апарат както и от скоростта на вятъра в момента на полет). При 
разработване на полетен план трябва да се укаже точката на излитане (home position) и 
нейната абсолютна надморска височина. В зависимост от използвания модел автопи-
лот, полетният план може да се извършва на зададената височина, която се калкулира 
от надморската височина на точката за излитане. При изпълнение на полетен план на 
фиксирана височина над пресечена местност със значителни различия на надморската 
височина в отделните участъци, сензорът ще заснема изображения с различна ПРС. 
Това може да се отрази на качеството на генерираната ортофото-мозайка или дори да 
компрометира нейното изпълнение. В такива случаи е необходимо или територията, 
предвидена за заснемане, да се раздели на участъци с по-малки разлики в надморската 
височина, или да се разработи така полетния план, че прелитанията да се осъществяват 
на една и съща височина. Важен елемент от полетния план е определянето на про-
цента на презастъпване на отделните изображения, които ще се заснемат от сензора. 
Настройката предполага избор на странично и надлъжно презастъпване. От избрания 
процент за странично презастъпване зависи броя на прелитанията над територията. 
Обикновено този процент се установява на 50%, но опитът показва, че при наличие 
на излишен летателен ресурс е добре да се увеличи до 60–70%, за да се гарантира 
безпроблемно съединяване на изображенията в ортофото-мозайка. При ниска висо-
чина на полет (например >100 m) прекомерното увеличаване на страничното пре-
застъпване ще доведе до прекомерно намаляване на разстоянието между надлъжните 
прелитания (tracks) и затрудняване на летателния апарат да следва коректно летател-
ния план. Надлъжното презастъпване също би следвало да е в границите на 60–70%, 
но прекомерното увеличаване на този параметър може да не позволи на сензора (при 
полет на малка височина) да изпълнява всички предвидени тригерирания съобразно 
полетния план. 

Независимо че полетният план може да бъде разработен в етапа на подготовка на 
мисията, необходимо е неговото валидиране на терена непосредствено преди изпълне-
ние на мисията. Това има за цел съобразяване с: посоката на преобладаващия вятър в 
момента на полет, площадката за излитане, позицията на Слънцето над хоризонта и др.

На фигура 3 е показан примерен летателен план: полетът ще се осъществява на 
височина 150 m, със скорост 15 m/s; заснемането ще се извършва със SONY NEX5R с 
ПРС 0,0479 m и припокриване на изображенията в двете посоки 80%. Всяко индиви-
дуално изображение при заснемане от тази височина ще покрива територия с размери 
219,4×146,3 m, ако зрителната ос е по нормалата в момента на тригериране на каме-
рата. Общото разстояние на полета ще е 2,01 km, което със зададената скорост ще се 
осъществи за 2,47 min. Разстоянието между отделните прелитания (4 на брой) ще е 
48,88 m, а тригерирането на камерата ще се осъществява на всеки 1,95 s, като за цялата 
мисия ще се заснемат 66 изображения.

ПРЕДПОЛЕТНА ПРОВЕРКА

Този етап при изпълнението на мисии с БЛС често се пренебрегва, което нерядко 
води до възникване на проблеми по време на полет или дори до тотални щети на ле-
тателния състав. 
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Предполетната проверка следва да се проведе в три аспекта: 
 • Механична проверка. Тя е насочена към: проверка на механичната цялост на кон-

струкцията на летателния апарат; закрепване на неподвижните и особено на подвиж-
ните детайли, възли и друго оборудване; проверка на състоянието на пропелера/про-
пелерите, проверка на тръбата на сензора за измерване на скорост (тръбата на Пито), 
позиция на антените за пренос на телеметрична и видео информация и др.

 • Електрическата проверка е насочена към проверка на такива агрегати и възли от 
конструкцията на БЛС, които се активират чрез електрически импулси, като: отваряне 
на отсека на парашута, функциониране на навигационните светлини, задействане/уп-
равление на колесника, въртене на стабилизиращата система на сензора и др.

 • Функционална проверка. Тя е насочена към установяване на нормалното функ-
циониране на основните подсистеми на БЛС: задвижване на управляващите плос кости 
на летателния състав; пълна мощност/максимални обороти на задвижващия блок 
(електромотор, ДВГ); функциониране на сензорите за заснемане/наблюдение; функ-
циониране на жироскопи, акселометри, компас, GPS; функциониране на модемите за 
пренос на телеметрична и видео-информация и др.

Предполетната проверка трябва да се провежда преди всеки индивидуален полет, 
независимо че от една полетна площадка в един ден могат да се извършват многократ-
ни полети. 

Не във всяка ситуация извършването на пълноценна предполетна проверка гаран-
тира безавариен полет! Проверката може само да намали риска от възникване на ава-
рийна ситуация по време на полет. Съществуват редица фактори, имащи отношение 

Фиг. 3. Конструиране на примерен летателен план за ортофотозаснемане

Fig. 3. Example flight construction for ortofotho data acquisition
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към възможността за осъществяване на безопасен и успешен полет, като: качестве-
ни материали и компоненти при изграждане на БЛС, прецизна настройка на полет-
ните параметри на автопилота, съобразени с конкретния летателен модел, коректно 
съставяне на полетен план и др. Всичко това изисква висока квалификация на екипа, 
осъществяващ мисии с БЛС. И накрая, въпреки спазването на всички изисквания по 
експлоатация на БЛС, остава риск, който следва да бъде покрит от застраховка. Към 
момента на изготвяне на настоящата разработка в България все още не действа общ 
регулаторен механизъм по отношение на БЛС, но е препоръчително осигуряването на 
застраховка „Гражданска отговорност“ поне за пилотиращия член на екипа, както и 
поставянето на обозначителни надписи върху фюзелажа на летателния апарат.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЕТНИЯТ ПЛАН

Осъществяването на полетния план и придобиването на предвидения брой изобра-
жения или видеозаснемане става чрез: стартиране на полета, контрол на изпълнение на 
летателния план и заснемането, приземяване на летателния апарат. Опитът на автора в 
провеждането на значителен брой мисии показва, че е много полезно предварителното 
изследване на радиоизлъчванията в зоната на полет в диапазона, в който работят мо-
демите за пренос на телеметрична и видеоинформация на БЛС. При наличие на такива 
излъчвания, модемите трябва да се пренастроят на нова честотна лента, ако в полевия 
екип има член с необходимата компетенция. След стартиране на полета се извършва 
непрекъснато следене чрез наземната контролна станция за неговото изпълнение от 
автопилота на БЛС. В случай на отклонение от летателния план или неизпълнение на 
някои от неговите параметри (височина и скорост на полет, следване на маршрута, 
осъществяване на заснемане и др.), трябва незабавно да се прекъсне автоматичното 
изпълнение на летателния план, връщане и приземяване на летателния апарат, анализ 
на записа от телеметричната информация от полета и установяване на причините за 
възникналите отклонения. Едва след това може да се пристъпи към повторение на 
полетния план. След приземяване на летателния апарат се проверява наличието на 
необходимия (предвидения в летателния план) снимков или видеоматериал и неговото 
качество. При необходимост летателният план може да се повтори.

На фиг. 4 са представени последователно заснети аерофото-изображения със за-
стъп ване от 80% над територията на Варненския залив. По-високият процент на пре-

Фиг. 4. Последователно заснети изображения с презастъпване 80%

Fig. 4. Consecujively captured images with 80% overlapping
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застъпване на изображенията дава и по-голяма сигурност, че получените изображения 
ще удовлетворят крайната цел на конкретната мисия, а именно – генериране на преци-
зен модел на повърхността. 

КАЧЕСТВЕНА И КОЛИЧЕСТВЕНА ПРОВЕРКА  
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ

Качествената и количествената проверка на получените данни в реално време е ва-
жна задача, тъй като придобиването на данни често е ограничено във времето и пов-
торното изпълнение на цялата мисията може да бъде невъзможно.

Количествената проверка на получените данни е основана на това, че автоматич-
ното/ръчното заснемане от сензора по време на полета може да не е било активирано 
или да не функционира по зададения алгоритъм. Ако това е факт, се установява липса 
на получена информация и при възможност се пристъпва към повторно изпълнение на 
мисията. 

Качествената проверка на информацията дава възможност още на терен да се уста-
нови дали получените данни дават отговор на поставените цели преди изпълнение на 
мисията с БЛС.

ОБРАБОТКА НА ЗАСНЕТИЯ МАТЕРИАЛ И ИЗВЛИЧАНЕ  
НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ

За разлика от изображенията, реализирани при сателитните дистанционни изслед-
вания, покриващи стотици или хиляди km2, заснемането от ниска височина предполага 
получаването на определен брой изображения, които след обработка се интегрират в  
т. нар. ортофото-мозайки за цялата заснета територия. Така например при заснемане 
на 1 km2 от височина 150 m със сензор 16MP и припокриване на изображенията в двете 
посоки 60%, са необходими 198 изображения (всяко покриващо 219×146 m от земната 
повърхност). Ако мисията предвижда генериране на модел на повърхността, трябва да 
се предвиди в летателния план увеличаване на припокриването до 80% в двете посоки, 
а броят на изображенията ще нарасне на 792. 

Същинската обработка на резултатите от мисия по заснемане с БЛС обикновено 
се изпълнява в камерални условия, защото изисква значително компютърно време за 
обработка и прецизно разпознаване и включване в обработката на наземните контрол-
ни точки. При малки по продължителност полети и придобиване на ограничен брой 
изображения обаче, е възможно първоначалните стъпки от обработката да се извър-
шат на терен. Това ще гарантира положителния резултат от същинската обработка, а 
при необходимост полета може да се повтори за акумулиране на допълнителен брой 
изображения. 

Във всички мисии, изпълнени от УЦВН за придобиване на пространствени данни 
чрез БЛС, получената информация се обработва от специализиран софтуер (лицен-
зиран от УЦВН с научни цели), както и от софтуери с отворен код, като например 
QantumGIS.
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ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Верифицирането на получените резултатите е важен процес. След приключване на 
генерирането на предвидените в задачата продукти (ортофото-карти, тематични карти 
на растителен индекс, модели на повърхността, модели на релефа и др.) обработката 
завършва с верификация на получените резултати чрез съпоставяне на резултатите с 
топографски карти и актуалните сателитни изображения. В случаите на произвеждане 
на цифров модел на повърхността/релефа, е препоръчително теренна верификация с 
прецизно GPS измерване, независимо че софтуерните пакети за обработка предвиждат 
генерирането на статистически отчет. 

На фиг. 5 и 6 е показан процеса по верификация на точността на получената прос-
транствена информация за землището на с. Песнопой, община Калояново. На фиг. 5 
е показано ортофото-изображение от цифровата ортофото-карта (ЦОФК) (2012). На 
фиг. 6 върху ЦОФК е показана и получено от мисия с БЛС ортофото-изображение за 
същата територия. При верификацията на получените пространствени данни от БЛС 
се установи висока точност в рамките на 0,1 m.

Фиг. 5. Ортофото-изображение а на земеделска площ от землището  
на село Песнопой, община Калояново

Fig. 5. Ortho-image from agriculture area around village Pesnopoy,  
Kaloyanovo municipality
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
В ЕДИННА ГИС-БАЗА ДАННИ

След получаване и верифициране на необходимата пространствена информация е 
необходимо същата да бъде интегрирана в обща ГИС-база данни. За целта е нужно 
наличната информация да бъде в еднаква координатна система, която за целите на 
проучването е WGS84 UTM 35 N. След интегриране на данните те могат да бъдат 
разделени на две големи групи: векторни и растерни данни, като растерните са и фо-
кусът на настоящето изследване, докато векторните служат повече като помощни и 
ориентировъчни.

СРАВНЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ  
ОТ БЕЗПИЛОТНИ И ПИЛОТИРУЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Предимствата и ограниченията при използване на пилотируеми и БЛС за получава-
не на ортофото-изображения от ниска височина могат да се видят в табл. 1.

Фиг. 6. Верифициране на точността на получените пространствени данни от БЛС,  
чрез наслагване на изображенията едно върху друго

Fig. 6. Verifying the accuracy of the spatial data by overlaying  
one image over another
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последните две десетилетия се наблюдава все по–голям интерес към придоби-
ването на пространствени данни от БЛС. Основните фактори, които водят до това за-
ключение, са ниската себестойност на получената информация, сравнително бързото 
придобиване, както и високата точност на получените данни.

При осъществяване на научно-изследователската и практико-приложната дейност 
на екипи от Университетския център за въздушно наблюдение беше формиран опит, 
позволяващ параметризирането на различните етапи от придобиването на простран-
ствени данни чрез БЛС. Пропускането/формализирането на някой от етапите при из-
пълнени на конкретната мисия може да доведе до компрометиране на качеството и 
количеството на предвидените за получаване пространствени данни.

С оглед на все по-голямото разнообразие на летателни апарати, тяхната окомплек-
товка със специализиран полезен товар може да предложи различни типове БЛС на 
потребителите. Те могат да избират от ниско- до високобюджетни, такива с отворен 
код на софтуера, комерсиализирани, ръчно управлявани, управлявани от автопилот и 
др. В зависимост от желаната крайна цел може да бъде избрана подходяща БЛС според 
необходимостта от получаване на информация в реално време и точността на интег-
рираните сензори.

Таблица 1
Table 1

Предимства и недостатъци при използване на пилотируеми и безпилотни летателни  
системи за получаване на пространствена информация

Advantages and disadvantages of using manned and unmanned aerial systems  
for spatial data acquisition

Подход на заснемане Предимства Ограничения

Пилотируем режим • заснемане на по-голяма територия
• незначителни геометрични 

деформации
• незначителни ограничения за 

полезния товар

• необходимост от съгласуване на 
полетния план с ГВА

• ограничен брой площадки за 
излитане/приземяване

• ограничена пространствена 
разделителна способност

• висока цена на заснемането
• необходимост от специален лиценз

Безпилотен режим • възможност за осъществяване на 
полет в определен момент

• възможност за полет под долната 
граница на облачната покривка

• заснемане с ПРС под 0,01 m
• липса на необходимост от 

специализирана площадка за 
излитане/приземяване

• относително малка територия на 
заснемане в един полет

• ограничен капацитет на полезен 
товар

• необходимост от по-гъста мрежа от 
наземни контролни точки
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При изпълнението на мисия с БЛС за придобиване на пространствени данни трябва 
да се направи разграничаване между осемте основни етапа и да се отдели необходи-
мото внимание за отделните процедури. Това в значителна степен ще повиши вероят-
ността за пълноценно реализиране на поставените задачи, както и съхранението на 
летателната техника. 

Независимо че цената на данните, придобити от БЛС и софтуерните пакети за циф-
рова обработка, запазват цената си, възможността за получаване на разнообразна прос-
транствена информация повишава интереса към тяхното използване. Този подход за 
получаване на информация започва да навлиза все по-широ ко в различни аспекти на 
научните изследвания и при практико-приложните дейности. Тенденцията в развитие-
то на тези технологии е насочена към непрекъснатото увеличаване на популярността, 
цената и достъпността им. Това, от своя страна, налага разширяване на образователни-
те и квалификационни дейности, свързани с използването на БЛС.

И накрая не трябва да се изпуска и друг важен момент от използването на БЛС – 
застраховане на дейността. Той трябва да се оценява в два аспекта: 

Застраховане на БЛС срещу повреди. Засега такава застрахователна дейност е за-
труднена поради липсата на действащ регулаторен механизъм и невъзможност за сер-
тифициране на летателните апарати/получаване на държавен регистрационен номер. 

Застраховане на полетната дейност тип „Гражданска отговорност“ срещу увреж-
дане на трети лица. Наличието на такава застраховка е много важно в случаите на 
използване на БЛС извън линията на пряка видимост или в населени места и трябва да 
се прилага за всеки член на екипа, който пилотира летателен апарат.

SUMMARY

The article summarizes the structure and the composition of the main components of 
Unmanned Aerial Systems for collecting spatial data. Presented are the main three compo-
nent categories of UAS and is discussed their role and importance as a complex systems and 
relatively new tool for capturing geographical information. 

In this article can be found theoretical and practical information on different mission 
stages in implementing Unmanned Aerial Systems for acquiring spatial data. 

The given examples are from various UAS missions, performed with software, hardware 
and technical staff from the University center for air surveillance at Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”.

Additionally in the article can be found information on the advantages and limitations of 
using Unmanned and Manned aerial vehicles for acquisition of spatial information.

In the last 20 years, Unmanned Aerial Systems (UAS) photogrammetry as a spatial data 
collection method experienced vast social and scientific growth. Drone technology allows 
GIS professionals to work more efficiently. With an easy-to-deploy mapping UAV you can 
capture accurate aerial imagery and transform it into 2D orthomosaics (maps) and 3D models 
of small and medium-sized sites – all on demand and without needing any piloting skills. 
Whatever field you work in – forestry, asset management, environmental protection, agri-
culture, humanitarian, remote sensing, oil and gas or another – UAV’s can provide very real 
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benefits, providing accurate data, quickly and cost-effectively. Different stages that must be 
committed to obtain spatial data are essential in implementing UAS mission. Therefore, the 
proper implementation of those stages will lead to better quality outcomes.
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ГОДИШНИК НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, КНИГА 2 – ГЕОГРАФИЯ

1. СЪЩНОСТ НА ГОДИШНИКА КАТО ПЕЧАТНО И ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

1.1. Годишникът на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, 
Книга 2 – География, е научно списание, което излиза веднъж годишно.

1.2. Годишникът на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, 
Книга 2 – География публикува оригинални изследвания, основани на обективни дан-
ни и научни аргументи от всички области на географията, дискусии и кратки научни 
съобщения.

1.3. Статиите в годишника се публикуват на български или на английски език.
1.4. Годишникът на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, 

Книга 2 – География се публикува на страницата на Геолого-географски факултет с 
онлайн ISSN, а като книжно тяло се отпечатва от Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“ с печатен ISSN.

1.5. Всички депозирани текстове преминават през процедура на рецензиране, съ-
образно възприетите научни и издателски стандарти на годишника.

1.6. Авторите получават по един екземпляр от годишника с публикуваната статия. 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ КЪМ 
ГОДИШНИК НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

КНИГА 2 – ГЕОГРАФИЯ

2.1. Задължения и отговорности на главния редактор.
2.1.1. Главният редактор следи за спазването на сроковете за предаване на ръкопи-

сите и за излизането на годишника.
2.1.2. Главният редактор осъществява координация на членовете на ред ко легията.
2.1.3. Главният редактор ръководи заседанията на редколегията.
2.1.4. Главният редактор приема и подписва протоколите от заседанията на редко-

легията.
2.1.5. Главният редактор изпраща на избраните рецензенти представената за публи-

куване статия, придружена с декларация, че рецензентът няма конфликт на интереси 
със съответния автор и не е предубеден в неговите научни качества.

2.2. Задължения и отговорности на редакционната колегия.
2.2.1. Редакционната колегия обсъжда на заседание темите на постъпилите ръкопи-

си и отхвърля тези от тях, които не съответстват на научната насоченост на годишни-
ка, и уведомява автора писмено за своето решение. 

2.2.2. Редакционната колегия предлага рецензенти за получените материали, спе-
циалисти в съответната област на географията. 

2.2.3. Редакционната колегия взема решения за приемане или отказ да се публикува 
постъпил ръкопис въз основа на рецензията.
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2.2.4. Редакционната колегия разглежда и обсъжда постъпили сигнали за наруше-
ние на етичните правила.

2.2.5. Редакционната колегия няма право да обсъжда представените материали с 
трети лица, освен с рецензентите и автора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АВТОРИТЕ

3.1. Общи правила за авторите.
3.1.1. Авторите се задължават да съобразяват темата на своето изследване с полити-

ката на годишника и да предоставят ръкопис в съответствие със стандартите, приети в 
годишника по отношение на структурата и техническите изисквания.

3.1.2. Авторите на годишника носят отговорност за оригиналността и научните 
приноси на своите публикации, както и за самостоятелността на разработката.

3.1.3. Авторите са задължени да предават своя материал в официално обявения 
срок, който е краят на месец март всяка година.

3.1.4. Авторите не могат да предават за рецензиране и печат материали, резултат от 
едно и също изследване, в повече от едно списание. 

3.1.5. Авторите представят ръкописа на хартиен и електронен носител. Текстът на 
статията е отделно от синопсиса, разширеното резюме на английски език (ако статията 
е на български език) и таблиците и фигурите (в хартиеното копие и електронния вари-
ант се указва конкретното им място).

3.1.6. Ръкописите и всяка кореспонденция, свързана с редакционни въпроси, трябва 
да бъдат насочвани към редакционната колегия и/или главния редактор на следния 
електронен адрес: godishnik.geography@gmail.com

3.1.7. Ръкописи, които не следват инструкциите, няма да бъдат приемани. Същото 
се отнася и за ръкописи, изпращани на личните електронни адреси на членовете на 
редакционната колеги или на главния редактор. 

3.2. Изисквания към структурата и оформлението на ръкописа.
3.2.1. Препоръчва се авторите да спазват следната последователност в ръкописа:
Заглавие. Заглавието трябва да е кратко, информативно и без съкращения. 
Автори. Имена – собствено и фамилно, катедра/институт (при съавторство), е-поща.
Синопсис. Синопсисът, написан на английски език, представя в максимално кратка 

форма целта, методите и резултатите от изследването в обем до 250 думи, заедно с 
ключовите думи. 

Ключови думи. До седем ключови думи.
Увод. Въвежда в проблема и откроява актуалността на конкретното изследване.
Методология на изследването. Посочват се: обект за изучаване (включва изуче-

ност на обекта, граници, големина и др. характеристики), предмет на изследване с 
основни международно приети дефиниции, методи на изследване и изходни данни, 
приложени в изследването. 

Резултати и дискусия (Резултати и обсъждане). Представят се и се коментират 
резултатите от изследването. Таблиците и графиките не трябва да се повтарят в текста.
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Изводи/заключение. Посочват се основните изводи от направеното изследване и 
приносите на резултатите в науката и практиката.

Благодарности. (ако има).
Литература. Записват се всички цитирани източници в изследването по стандар-

тите, приети в годишника.
Резюме. Разширено резюме на английски, ако статията е написана на български. То 

трябва да е в обем от една стандартна машинописна страница.

3.2.2. Авторите се задължават да предават ръкописа при спазване на следните изи-
сквания:

Ръкописът е в обем до 20 страници, включително фигури и таблици. В изключител-
ни случаи, когато има задълбочено, цялостно изследване по даден географски въпрос, 
редакционната колегия допуска ръкописи в обем 30 страници, които се възприемат 
като студии.

Ръкописите се изготвят с редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman. 
Полетата на страницата да са по 30 mm.

• Титулна страница: включва заглавие на статията, име и фамилия на автора(ите), 
служебен адрес и е-mail. Следват, написани на английски език, имената на 
автора(ите), пълното заглавие на статията, резюме и ключови думи. Посочените 
елементи се изписват при следните изисквания:

Заглавие: размер 12 pt, главни букви, междуредие 1,0 (Single line spacing).
Имена на автора: размер 11 pt, главни букви; при повече от един автор имената се 

изписват по реда, представен от авторския колектив.
Синопсис: Имена на автори: размер 10 pt, Italic; Заглавието на статията: размер 10 pt, 

главни букви.
Ключови думи: размер 10 pt, Italic, а самите ключови думи – размер 10 pt.
• Основен текст: включва увод, методология на изследването (цел и задачи, 

обект, предмет и методи на изследване), резултати с дискусия, ако има такава, 
заключение и благодарности. Отстъпът при нов параграф е 1 cm. След всеки раз-
дел се оставя по един празен ред. Посочените елементи се изписват при следните 
изисквания:

Увод, методология, резултати, заключение: размер 12 pt, главни букви, центрирани.
Текст: размер 12 pt, междуредие 1,5.
• Фигури, таблици, фототаблици: местата на таблиците и фигурите трябва да 

бъдат отбелязани в текста. Заглавията към тях са на български и английски език 
и в размер 11 pt. Ако статията е на английски език, текстът към таблиците, фигу-
рите и фототаблиците е само на английски език.

Фигури и фототаблици. Всички графични приложения трябва да са с високо ка-
чество (минимум 300 до 1200 dpi). Приемат се в електронен вариант в следните фор-
мати: tiff, jpg, cdr, eps, ai, opj или xls в окончателните размери, в които се иска да бъ-
дат репродуцирани. Максималните размери са 13×18,5 cm. Снимките трябва да бъдат 
опти мално подредени, с високо качество и добър контраст. Всяка фигура и фототаб-
лица се предава в отделен файл. Заглавията към фигурите и фототаблиците също се 
представят в отделен файл на български и английски език.
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Таблици. Изготвят се с Microsoft Word Table, с размери не по-големи от 13×18,6 cm, 
без очертаване на клетките с хоризонтални и вертикални линии. Всяка таблица се преда-
ва в отделен файл заедно със заглавието към нея и забележките под нея.

• Литература: Тя трябва да включва всички автори, цитирани в текста, подреде-
ни по азбучен ред, без разредка. Изписва се в размер 10 pt и по следния начин:

Периодично издание
Алексиев, Б., Е. Джурова. 1982. Зеолитовите скали в района на селата Голобрадово и 

Молянци, Хасковско. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., кн.1 геол., 76, 1, 3–15.
Hubbard, R. J. 1988. Age and ....... – Bull. Am. Ass. Petrol. Geol., 72, 2, 49–72.

Монография
Сираков, Д. 1981. Статистически методи в метеорологията. С., Наука и изкуство, 265 с. 
Allen, P. A., J. R. Allen. 1990. Basin analysis. Oxford, Blackwell Scientific Publication,  

p. 451. 

Сборник
Кънчев, И. 1971. Източнобалканска тектонска зона. – В: Тектонски строеж на България. 

С., Техника, 389–405.
Bouma, A. H., C. E. Stetling. 1985. Mississippi Fan Gulf of Mexico. – In: Submarine fans 

and Related Turbidite Systems (Ed. by A. H. Bouma, W. R. Normark and N. G. Barnes), 
N. Y., Springer Verlag, 451–478.

Забележка: ако статията е на английски език, българската литература се изписва на 
латиница: Kanchev, I. 1971. Eastbalkan Tectonic Zone. – In: Tectonics of Bulgaria. Sofia, 
Technika, 389–407 (in Bulg.). Ако статията е на български език, първо се подреждат по 
азбучен ред заглавията на кирилица и след това тези на латиница.

Транслитерацията трябва да следва българското законодателство (ДВ 19/13.3.2009, 
77/01.10.2010, 77/09.10.2012, 68/02.8.2013 http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135623667). 

• Резюме.
Заглавие: размер 12, главни букви, междуредие 1,0 (Single line spacing ).
Текст: както при основния текст.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

4.1. Компетенции.
4.1.1. Рецензентът приема за оценка ръкопис, само ако той е в областта на неговата 

компетентност.
4.1.2. Рецензентът оценява ръкописа въз основа на негова научна (академична) 

стойност, компетентно, ясно, с достатъчно аргументи, безпристрастно и обективно, 
честно и отговорно.

4.1.3. Рецензентът дава оценка за актуалността на темата, целта и задачите, мето-
дологията и инструментариума, резултатите, изводите (заключението, обобщението), 
степента на познаване на научната литература.

4.1.4. Рецензентът следи внимателно за коректното цитиране и използването на 
данни и източници.
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4.2. Конфиденциалност.
4.2.1. Рецензентът спазва принципа на поверителност и не обсъжда с трети лица 

информацията, съдържаща се в ръкописа.
4.3. Конфликт на интереси и навременност.
4.3.1 Рецензентът подписва декларация по образец, че няма конфликт на интереси 

със съответния автор и не е предубеден в неговите научни качества.
4.3.2. Рецензентът оценява ръкописа по показателите в рецензентската карта и дава 

аргументи за критичните бележки.
4.3.3. Рецензентът е задължен да предаде експертната си оценка на главния редак-

тор (секретаря към редакционната колегия) в указания срок.

5. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ГОДИШНИКА НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“,  
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, КНИГА 2 – ГЕОГРАФИЯ

Ръководейки се от нормите, залегнали в „Етичния кодекс на академичната общност на 
СУ „Св. Климент Охридски“, приет с решение на Академическия съвет – Протокол №5 от 
2 март 2016 г.1, в търсене на истината и в съгласие с традициите в европейските универ-
ситети и европейските културни ценности, в основата на които е зачитането на свободата 
и достойнството на човешката личност, редколегията на годишника на СУ „Св. Климент 
Охридски“, ГГФ, Книга 2 – География, прие следните етични правила за работа.

5.1. Етични задължения на главния редактор и редколегията.
5.1.1. Цялата отговорност за приемане или отхвърляне на една статия принадле-

жи на главния редактор. Той е длъжен да проявява отговорен и разумен подход към 
представените от авторите ръкописи. Главният редактор, със съдействието на редко-
легията, определя рецензентите на постъпилите статии, които по длъжност и степен 
не могат да бъдат на по-ниско ниво от съответния автор. Ръкописи могат да бъдат 
отхвърлени без да преминават през рецензиране, ако не са спазени изискванията за 
публикуване в годишника, ако показват разминаване с тематиката на годишника, или 
ако е установено плагиатство от страна на автора или авторите. 

5.1.2. Главният редактор и членовете на редколегията трябва да уважават интелек-
туалната независимост на авторите. Главният редактор и членовете на редколегията 
не трябва да разкриват никаква информация за предоставените ръкописи в процеса на 
рецензиране и след това, различни от правомощията им на редактори. След положи-
телна рецензия за даден ръкопис, той трябва да бъде публикуван в съответния том на 
годишника.

5.1.3. При липсата на подходящ рецензент в специалностите География, Туризъм и 
Регионално развитие и политика, може да се потърси външен представител от научна-
та общност за рецензент, с нужната длъжност и съответна квалификация.

5.1.4. Във взаимоотношенията между главния редактор, редколегията, рецензенти-
те и авторите са недопустими отношения на зависимост, принуда и дискриминация въз 
основа на етнически, полови, религиозни, политически или други признаци. 

1 https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/etichna_komisiya
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5.1.5. Главният редактор и членовете на редакционната колегия имат право да из-
ползват втори и трети рецензент при възникнали съмнения за добросъвестност на пър-
вия рецензент.

5.2. Етични задължения на авторите.
5.2.1. Основно задължение на всеки автор на ръкопис е да предложи актуални и нови 

изследвания в съответната област, както и обективно обсъждане на тяхната значимост.
5.2.2. Всеки автор трябва да разбира, че обемът на годишника е ограничен и трябва 

да бъде използван разумно и икономично.
5.2.3. Всеки автор трябва да цитира тези публикации, които са били основополага-

щи за характера на неговото изследване и бързо ще насочат читателя към основната 
хипотеза, което е от съществено значение за разбиране на собственото му проучване. 

5.2.4. Неприемливо е да се представят ръкописи, описващи същото изследване в по-
вече от едно списание, освен ако не е представен нов ръкопис, отхвърлен или изтеглен 
от публикуване. Разрешено е да се представи ръкопис за публикуване, който е разши-
рен вариант на публикувано по-рано кратко съобщение. Към момента на подаване на 
подобен ръкопис, редколегията трябва да бъде уведомена за предишното съобщение.

5.2.5. Да се избягва от авторите раздробяването на даден изследователски проблем, 
а техният стремеж да бъде насочен към цялостна интерпретация на съответната тема.

Правилата и изискванията за приемане на ръкописи за печат в годишника на СУ 
„Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Книга 2 – География, заед-
но със задълженията и отговорностите на редакционната колегия и етичния кодекс 
на годишника са приети на заседание на редакционната колегия на 11.04.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният 

научно звание, акад. длъжност, име, фамилия

с месторабота

адрес и служебен телефон
Приемам за експертна оценка (рецензия) статията, предложена за печат в Годишник на СУ 
„Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет (ГГФ), книга 2 – География на том 
№ със заглавие:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
автор/автори ........................................................................................................................................
Декларирам, че: нямам изследвания, които се припокриват с тези в ръкописа, предмет на 
рецензията и няма друг конфликт на интереси, които да ме възпрепятстват да приема за 
експертна оценка ръкописа, предложен за печат в Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, 
ГГФ, кн. 2 – География, том №... 

Дата.............................                                                                         Подпис:……………………..
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КАРТА

Общо описание
Заглавие
Автор
Обем

Оценка на съдържанието

Увод

Информативно ли е заглавието да не
Съответства ли заглавието на съдържанието да не
Мотивирана ли е темата на изследването да не
Обоснована ли е актуалността на изследването да не

Методология 
на 
изследването

Ясно ли са дефинирани целите и задачите да не
Ясно ли е определен обекта за изучаване да не
Ясно ли е формулиран предмета на изследването да не
Подкрепят ли използваните методи целите на 
изследването да не

Обосновани ли са използваните методи да не
Посочени ли са източниците на данни (информация) да не

Резултати и 
дискусии Ясно ли са представени резултатите от изследването да не

Подкрепят ли фигурите и таблиците получените 
резултати да не

Заключение

Подкрепя ли заключението резултатите от 
изследването да не

Посочен ли е приносът на изследването към 
досегашните проучвания по темата/в областта да не

Литература

Има ли цитирания в статията, които не са отразени в 
литературата да не

Има ли цитирани автори, които не посочени в 
литературата да не

Оценка за оформление и стил
Стил Издържана ли е статията на научен стил да не

Оформление Допуснати ли са отклонения от изискванията за 
оформление да не

Крайна оценка и препоръка към редакционния съвет

Оценка за
приноси

Научен принос да не
Научно-приложен принос да не
Разширява ли изследванията в дадена област да не

Препоръка за 
списанието

Ръкописът се приема без или с малко бележки да не
Ръкописът се нуждае от основна преработка/
пренаписване да не

Ръкописът се отхвърля да не
Бележки към 
автора (ако има)

Забележка: отговорите в електронния вариант се повдигат с цвят!
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Шаблон за работа

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том ………..

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY

Book 2 – GEOGRAPHY

Volume …..

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ .........................

ИВАН ИВАНОВ1, ПЕТЪР ПЕТРОВ2, МАРИН МАРИНОВ3

1 Катедра по климатология, хидрология и геоморфология 
2 Институт по… 

3 Катедра по картография и ГИС 
е-mail (е-mails): ..............................

Ivan Ivanov, Petar Petrov, Marin Marinov. STATISTICAL ANALYSIS........................

The paper presents ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………250 думи.

Keywords: GIS, …………………….

УВОД

..............................................................................................................................................
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Таблица 1
Table 1

Коефициенти на корелация между ДС/ДВ, температурата на въздуха и индекси  
на атмосферна циркулация

Correlation coefficients between snowfall days/precipitation days (SD/PD) ratio  
and atmospheric circulation indices

I II III IV

Температура 12 10 11 10
Валеж 72 50 40 45
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Фиг. 1. Отношение на брой дни със снеговалеж към брой дни с валеж  
и месечни температури на въздуха 

Fig. 1. Monthly air temperature and ratio between snowfall days and precipitation days

Уравненията трябва да бъдат написани с Microsoft Equation Editor, размер 11 pt, 
разстоянието между редовете 1,0. Всички уравнения трябва да бъдат номерирани в 
дясната част на текстовия ред и трябва да бъдат посочени в текста в съответствие с 
този номер. Например:

(1)

Страниците на ръкописа се номерират.
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