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МЕТЕОРОЛОГИЧНИ, ХИДРОЛОЖКИ И ГЕОМОРФОЛОЖКИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВОДОСБОРА НА РЕКА БЪНДЕРИЦА  

ЗА ПЕРИОДА 2011–2017 г.1

ДИМИТЪР КРЕНЧЕВ, НИНА НИКОЛОВА, АХИНОРА БАЛТАКОВА,  
РОСИЦА КЕНДЕРОВА, ГЕОРГИ РАЧЕВ, СОНЯ СТОЯНОВА, ПЕТКО БОЖКОВ,  

НЕЛИ ХРИСТОВА, ИВАН ПЕНКОВ 

Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

Dimitar Krenchev, Nina Nikolova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Ahinora Baltakova, Sonya Stoya
nova, Petko Bozhkov, Neli Hristova, Ivan Penkov. METEOROLOGYCAL, HYDROLOGICAL AND GEO-
MORPHOLOGICAL STUDIES IN BANDERITSA RIVER BASIN FOR THE PERIOD 2011–2017

High mountain regions in Bulgaria are poorly studied and are interesting from the point of view of climate 
dynamics and related hydrological and geomorphological processes. This paper presents results from analysis of 
annual and diurnal temperatureʼs regime of air and soil in the high mountain watershed of Banderitsa River and 
their impact on hydrological regime and also rock weathering intense and speed of slope and fluvial processes. Data 
are obtained during the field instrumental monitoring and laboratory measurements of members of Department 
Climatology, Hydrology and Geomorphology from 2011 to now. All the measurements are analyzed cartographically 
and statistically. The results could be resumed with the following conclusions: differences of about 1–1.5 °С between 
slopes with contrary exposure; 26–27 frozen days in the winter; frozen days (with minimal soil temperature > 0 °С) 
in the transition months; similarities in the annual regime of the air and soil temperature; sustainable hydrological 
regime; significant areas of weathered marble fields; prevailing rockfall processes above the area 1800–1900 m; 
accumulation rates between 0.1 and 11.8 cm/yr and denudation rates between 0.1 and 1.6 cm/yr with highest acivity 
in the period April–May. This work gives new information for the relation between climatological, hydrological and 
geomorphological processes in the high mountain area of Pirin. 

1 Статията е част от дейността по проект към ФНИ към МОН по Договор № ДН14/6 от 13 декември 2017 г.
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Key words: meteorological observations, geomorphological monitoring, weathering, slope processes, Pirin 
Mountains, Banderitsa River Basin.

УВОД

Високопланинските райони, независимо от географското си разположение, се от-
личават с контрастен релеф и климатични характеристики, с устойчив хидрологичен 
цикъл и дискретно разпределение на почвите, с незначителна роля на антропогенния 
фактор върху природната среда. Изучаването им представлява научен интерес от глед-
на точка на моделите за климатични сценарии и на „контрола“ на температурата на 
въздуха върху интензивността на екзогенните процеси и на екстремни хидроложки съ-
бития. Изследователският процес за изясняване на връзките и взаимодействията меж-
ду климатичните, хидроложките и геоморфоложките процеси във високопланинските 
територии на страната е провокиран още от недостатъчната им осветеност. Анализът 
на регионалните особености и локалната специфика на природните процеси в хипсоме-
тричния пояс над 1800 m в Пирин е продължение на серията публикации в тази посока, 
основани на изградената през 2010 г. мониторингова мрежа от катедра „Климатология, 
хидрология и геоморфология“. Водосборът на р. Бъндерица е включен към мрежата за 
наблюдение на седиментния баланс в студени територии към Международната гео-
морфоложка асоциация (IAG)2.

Целта на настоящето изследване е да се анализират и синтезират получените емпи-
рични данни от провеждания в течение на шест години мониторинг на природната сре-
да в речния басейн на р. Бъндерица на основата на комплексния подход за разкриване 
на природните процеси във високопланинските ареали на Пирин. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Обектът на изследване в настоящата публикация е водосборния басейн на р. Бън-
дерица. Водосборният басейн на р. Бъндерица е развит в североизточния склон на 
Пирин, в хипсометричния пояс от 1800 до 2500 m. На изток вододелната линия ми-
нава по рида между р. Бъндерица и р. Демяница и от водо слива между двете реки 
(1065 m) се изкачва на юг към местността Чалин валог (1400 m), продължава на 
юг-югозапад по рида между басейна на р. Демяница и р. Икришка (десен приток 
на Бъндерица), на запад към в. Тодорка (2746 m) след приизворната област на  
р. Икришка, на юг-югоизток и на запад (при в. Възела – 2620 m) по централното 
пиринско било. 

Река Бъндерица започва течението си от Дълго Бъндеришко езеро на височина 
2310 m, тече на северозапад, преминава през Рибно Бъндеришко езеро. В местност-
та Равнако (на около 2100–2050 m) тя приема посока североизток до вливането на 
р. Демяница преди гр. Банско. Бъндерица тече с голям наклон и образува бързеи и 

2 http://www.geomorph.org/wp-content/uploads/2015/06/SEDIBUDKeyTestSitesMarch2015.pdf
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Фиг. 1. Карта на речния басейн на река Бъндерица

Fig. 1. Location of Banderitsa River Basin

водопади, а на места – разширения. В окарстения участък край Бъндеришка поляна 
преминава в подземен воден поток. Дължината на реката е 9,08 km. Речният басейн е 
развит в хипсометричните пояси 1600–2600 m (фиг. 1).

ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изходна информация за настоящото изследване са данните от мониторинга, орга-
низиран в границите на речния басейн и теренните изследвания, проведени от 1800 m  
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до 2500 m и площ от 20 km². В границите на водосбора са създадени тринадесет учас-
тъка за наблюдение, избрани според няколко критерия – надморска височина, експо-
зиция, петрографски състав, както и достъпност, възможност за поддържане на апара-
турата и запис на данните. Теренните наблюдения са организирани в ключови участъ-
ци: № 306 (N 41°46'25.4" и E 23°25'24.4"; 2100 m) за изследване на срутищен шлейф;  
№ 310 (N 41°46'17,5"; Е 23°25'34,7"; 1829 m) с три броя репери за измерване на акуму-
лацията и денудацията и крийп процесите върху мрамори; № 312, 432, 433, 434, 435 
за характеризиране на флувиалните процеси и наслаги от постоянно течащи потоци с 
установяване миграцията на потоците от първа и втора поредност. Извършените дей-
ности за периода на изследване са отразени в табл. 1.

Таблица 1
Table 1

Извършени дейности във водосбора на р. Бъндерица за периода 2011–2017 г.
Studying activities in Banderitsa river basin for the period 2011–2017

GPS
точки 
(бр.)

Площадки,
репери,

маркировки
(бр.)

Те
мп

ер
ат

ур
ни

 д
ат

чи
ци

П
ро

фи
ли

 (б
р.

)

Седиментоложки
анализ

(бр. проби)
Минераложки 

анализ
(бр.)

Рентгено-
дифракц. 

анализ 
(бр.)морфо-

скопски
грануло-
метричен

20 13 3 1 7 10 1 3

Данните за температурата на почвата през 2011–2017 са получени от наблюдения 
чрез почвените термометри НОВО U12-015 Stainless Temp Data Loggers, инсталирани 
в Голям Казан и Малък Казан (поставени в склоновете с различна експозиция на дъл-
бочина съответно 10 и 20–30 cm): 1) термометър ST1, със североизточно изложение, 
поставен в най-сенчестата част на циркуса на дълбочина около 10 cm и 2) термоме-
тър ST2 – с югозападно изложение, на най-огряваната част от територията, поставен 
на дълбочина около 20–30 cm. Температурата на въздуха е измервана от въздушния 
термометър LOGTAG TRIX – 8, инсталиран близо до местоположението на почвени-
те термометри, на височина 2,5 m в север-североизточната част на стъблото на клек. 
Записите от измерванията на температурата на почвата и въздуха се извършват на все-
ки час. 

Твърдостта на скалите (напуканост и степен на изветряне) е измервана чрез величи-
ната на отскок R (rebound), която дава преносимия уред чук на Шмид (Schmidt hammer, 
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модел RockSchmidt type N) (Goodie, 2006; Placek & Migoń, 2007; Viles et al., 2011). 
Величината на отскок е пропорционална на общата здравина (comprehensive strength) 
на скалата и варира в интервала от 0 (изветрели повърхности) до 100 (свежи скал-
ни повърхности). Стойностите на R се конвертират в други дименсии (MPa, N/mm2,  
kg/cm2 и PSI) чрез корелативни криви. Направени са 50 удара в границите на маркира-
ната площ на разстояние 10–15 cm в 5 успоредни редици.

На р. Бъндерица не се провеждат хидрометрични наблюдения и за хидроложкия 
анализ се използват данните за речния отток на р. Демяница – месечни за 1950–1983 г. 
и ежедневни за 2000–2005 г. Основание за подобен подход дава сходството в клима-
тичните условия (р. Бъндерица е приток на р. Демяница), в средната надморска висо-
чина, в наклоните на склоновете и степента на залесеност. 

В изследването се прилагат седиментоложки методи (Pettijohn et al., 1972, 1987): 
гранулометричен (седем проби), морфоскопски (10 проби), както и и лито-минералож-
ки анализ (една проба) на наслагите в съченатие със статистически методи. При те-
ренните мониторингови геоморфоложки изследвания са използвани различни теренни 
методи: на Толстых, Клюкин (1984) и тези в „Методическите изисквания за провежда-
нето на геоморфоложко картиране в М 1:50 000“ (Вапцаров и др., 1995).

За картографска обработка са използвани QuantumGIS и SAGA. За дни с екстремно 
ниски температури на почвата се приемат тези със средна денонощна температура 
по-ниска или равна на 10-я процентил от разпределението на данните за съответния 
сезон. Дните с екстремно високи температури са дните със средна денонощна темпе-
ратура по-висока от 90-я процентил. Определят се с дните с минимална температура 
на почвата под 0 °С – мразови дни, и дни с максимална температура на почвата под  
0 °С – ледени дни).

РЕЗУЛТАТИ

МОРФОХИДРОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНИЯ  
БАСЕЙН НА Р. БЪНДЕРИЦА

Водосборният басейн на р. Бъндерица има издължена форма с по-широка средна 
част, дължащо се на дясната приточна долина на р. Икришка, извираща от местност-
та Шилигарника и влизащите във водосбора карстови терени на циркусите Казаните, 
Кутело и Бански суходол (фиг. 2, а). Площта на басейна е 36,75 km², а средната над-
морска височина е 2063 m. Според дължината и площта на речния басейн р. Бъндерица 
се отнася към клас малки реки (Христова, 2003).

Водосборният басейн е с голямо вертикално разчленение на релефа – 390 m/km², 
стойност, по-голяма от средната за територията на Пирин (260 m/km²). С най-голямо 
вертикално разчленение (550–750 m/km²) е районът на циркусите Казаните и върховете 
Вихрен и Кутело, както и в участъка между Тодорин рид и талвега на р. Бъндерица. С по-
малки стойности (250–450 m/km²) са изворните части, Бъндеришките езера и в района 
на местността Равнако. Най-ниски стойности на вертикално разчленение (50–250 m/km²) 
се регистрират в района на Бъндеришка поляна, местността Мече чешало и участъка 
в долното течение, при водослива с р. Демяница. Около 80% от площта на речния 
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басейн е развита в хипсометричния пояс 1600–2600 m, а 40% – между 2200 и 2600 m 
(табл. 2, фиг. 1).

Ерозионната мрежа в речния басейн е със средна гъстота 4,39 km/km². Най-малка 
е ерозионната разчлененост (1,0–2,0 km/km²) в северозападните части на водосбора (в 
района северно от х. Бъндерица, Казаните, Кутело и Бански Суходол), където е съста-
вена от бразди, ровини, лавинни улеи и оврази, развити в карстификацирани мрамори. 

Фиг. 2. Ерозионна мрежа (а) и вертикално разчленение на релефа (b)

Fig. 2. Drainage network (a) and relative relief (b)

Таблица 2
Table 2

Разпределение на площите по хипсометрични пояси на водосбора на р. Бъндерица
Distribution of the hypsometric zones in the area of Banderitsa River Basin

Хипсометричен 
пояс (m)

Площ Хипсометричен
пояс (m)

Площ

km² % km² %
1000–1100 0,06 0,16 2000–2100 2,45 6,64
1100–1200 0,83 2,26 2100–2200 2,66 7,24
1200–1300 0,76 2,07 2200–2300 3,47 9,41
1300–1400 0,73 1,99 2300–2400 3,78 10,29
1400–1500 1,08 2,94 2400–2500 4,03 10,92
1500–1600 1,77 4,82 2500–2600 2,66 7,24
1600–1700 2,43 6,61 2600–2700 1,36 3,94
1700–1800 2,40 6,53 2700–2800 0,53 1,41
1800–1900 2,84 7,69 над 2800 0,30 0,80
1900–2000 2,61 7,10
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Най-голямо ерозионно разчленение се установява в изворните части на р. Бъндерица, 
в района на езерата и местността Равнако (фиг. 2). 

Средният наклон на речния басейн е 26°, по-висок от средния за Пирин (20,5°). С 
най-голям относителен дял са наклоните от 10° до 40°, които обхващат около 75% от 
площта на басейна (табл. 3). С най-големи наклони на склоновете (30–45°) са районите 
на Казаните, Джамджиевия ръб, Тодорин рид и левия долинен склон под в. Хвойнати 
(2649 m) и в. Муратов (2668 m), а с най-малки (5–10°) – местата в долното течение на 
реката (фиг. 3). С наклони 10–30° са склоновете в района на Бъндеришките езера, в 
долината на р. Икришка и в района на Бъндеришка поляна.

Басейнът на р. Бъндерица e ориентиран на север-североизток, но преобладаващата 
експозиция на склоновете е изток – североизток – югоизток (около 54% от площта) 

Таблица 3
Table 3 

Относителен дял (%) на наклоните в басейна на Бъндерица
Slope gradient in Banderitsa River Basin

Наклон на склон 
(градуси)

Площ
(кm2)

Относителен 
дял (%)

Наклон на склон 
(градуси)

Площ
(кm2)

Относителен 
дял  (%)

до 5 0,83 2,25 30–40 8,42 22,89
5–10 2,75 7,48 40–45 2,82 7,67
10–20 8,75 23,82 над 45 2,80 7,62
20–30 10,38 28,26 Общо 36,75 100

Фиг. 3. Карта на наклоните (а) и експозиция (b)

Fig. 3. Slope gradient map (a) and aspect (b)
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(фиг. 3b, табл. 4). Склоновете със северна и северозападна експозиция съставляват 
около 30% от площта на басейна, особеност, която се дължи на левия (с източна експо-
зиция) долинен склон на реката, заемащ около 2/3 от площта на басейна.

Река Бъндерица приема по течението си къси първоразрядни притоци, с които обра-
зува гъста (4,39 km/km² е средната за басейна) ерозионна мрежа. По-ниски (1–2 km/km²) 
са стойностите на ерозионното разчленение в северозападните части на водосбора, в 
района северно от х. Бъндерица, Казаните, Кутело и Бански Суходол, дължащо се 
на карстификацираните мрамори в речния басейн. Там ерозионната мрежа е пред-
ставена от бразди, ровини, лавинни улеи и оврази, като през по–голяма част от годи-
ната те са без постоянен воден поток. По-големи стойности на ерозионно разчленение 
(4,0–5,0 km/km²) се наблюдават във високите изворни части на р. Бъндерица, в района 
на езерата и местността Равнако. Най-дълъг първоразряден приток на главната река е 
р. Икришка, с изворна област в местн. Шилигарника и карстовите терени на циркусите 
Казаните, Кутело и Бански суходол. Средната дължина на притоците от първа поред-
ност (229 на брой) е 0,46 km, от втора (46) – 0,53 km, от трета (осем) – 2,03 km и от 
четвърта поредност (три) – 1,38 km (табл. 5).

Таблица 4
Table 4

Относителен дял на склоновете с различна експозиция
Slope aspects in Banderitsa River Basin

Експозиция на склона Площ (km²) Относителен дял (%)

Север (0–22.5) 2,71 7,37
Североизток (22.5–67.5) 6,12 16,62
Изток (67.5–112.5) 7,65 20,86
Югоизток (112.5-157.5) 6,15 16,78
Юг (157.5–202.5) 1,79 4,89
Югозапад (202.5–247.5) 1,22 3,15
Запад (247.5–292.5) 2,80 7,68
Северозапад (292.5-337.5) 5,56 15,17
Север (337.5–360) 2,75 7,47
Общо 36,75 100

Таблица 5
Table 5

Речна мрежа на р. Бъндерица
Drainage network of Banderitsa River Basin

Показатели
Поредност

Общо
І ІІ ІІІ ІV V

Брой 229 46 8 3 1 287
Средна дължина (km) 0,46 0,53 2,03 1,38 9,08 2,7
Дължина общо (km) 106,8 24,66 16,25 4,16 9,08 160,98
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Местоположението, надморската височина, наклона на склоновете, вертикалното 
разчленение, експозицията и др. морфометрични показатели на водосборния басейн, 
а така също литологията и особеностите на планинския климат предопределят интен-
зивността и динамиката на процесите.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА И НА ПОЧВАТА

Средната зимна температура на почвата през 2011–2016 г. е –1,6 °С в сенчестата, 
близка до склона точка (термометър ST1) и –3 °С на откритото място (термометър 
ST2) (табл. 4). Сходен е резултатът при абсолютните максимални и минимални тем-
ператури, което се обяснява с по-малката топлопроводимост на снежната покривка 
(с по-голяма дебелина в близост до склона в сравнение с тази на откритото място. 
За летния период (юни – август) средната температура е 10,7 °С и 12,5 °С, съответно 
от термометър ST1 и термометър ST2 (табл. 6). През лятото са по-добре изразени и 
разликите между минималните и максималните температури в сравнение със зимата. 
Причина за това е по-голямата интензивност на слънчевата радиация във връзка с по-
голямата височина на слънцето над хоризонта през лятото.

Характерно за зимата на изследваната територия е големият брой дни с максимална 
температура на почвата под 0 °С (ледени дни) – средно за периода 26–27 дни (табл. 6). 
Ледени и мразови дни (с минимална температура на почвата под 0 °С) се установяват 
и през пролетните и есенните месеци. През ноември 2011 и 2012 г. ледените дни дости-
гат съответно до 24 и 21 в Голям Казан. Максималната температура на почвата е под 
0 °С за почти всички дни на пролетните месеци с изключение е пункт Казан 2 (ST2) за 
м. май (Kenderova et al., 2015). 

Сравнителният анализ между температурата на почвата и на въздуха откроява по-
ниски средно месечни температури на въздуха спрямо тези на почвата от ноември до 

Таблица 6
Table 6

Температура на почвата в Казана за 2011–2016 (зима) и 2012–2015 (лято)

Soil temperature in Goliam Kazan for 2011–2016 (winter) and 2012–2015 (summer) 

Период

Те
рм

ом
ет

ър

Температура на почвата (°С) Среден брой дни

С
ре

дн
а 
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а
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ми
ни

ма
лн

а

С 
мин. t° 
под 0°

С
макс. t° 
под 0°

Зима (декември 
– февруари)

ST 1 –1,6 –1,5 –1,7 –0,6 –3,0 26,7 26,3
ST 2 –3,0 –2,3 –3,5 –1,1 –5,8 28,6 27,5

Лято (юни –
август)

ST 1 10,7 20,3 6,0 21,4 3,6 1,6 1,3
ST 2 12,5 22,3 7,3 23,1 5,8 0,0 0,0
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февруари и почти еднакви през пролетния сезон. През лятото температурата на възду-
ха е по-висока от температурата на почвата от термометър ST1 и по-ниска от тази от 
термометър ST2 (фиг. 4). По-ниските температури на въздуха през зимата се свързват 
с охлаждащото влияние на снежната покривка, докато разликите през останалите ме-
сеци се дължат главно на различната топлопроводимост в почвата в зависимост от 
нагряването от слънцето и различните условия на овлажнение.

По-големи разлики между температурата на въздуха и температурата на почвата 
се установяват при денонощните температури – с малки изключения двата почвени 
термометъра показват много близки стойности за отделните дни през зимата (фиг. 5).

Значителна синхронност в хода на температурата на въздуха и почвата се уста-
новява през летните месеци (фиг. 6). Най-малки са колебанията между ежедневните 
стойности на температурата на почвата измерени на северен склон.

Броят на дните с екстремно ниски и екстремно високи температури на почвата е 
почти еднакъв, но съществуват особености по отношение на времевото разпределение 
на тези дни за изследвания период. За зимните месеци почвеният термометър на скло-
на със северно изложение показва концентрация на студените дни (дни с температура 
на почвата под 10-я процентил) в началото на изследвания период (декември, 2011 г.) и 
през зимата на 2013–2014 г. От друга страна, в пункта с югозападно изложение, се на-
блюдава по-равномерно разпределение на студените дни през зимните месеци на 2012 
и 2013 г. (фиг. 7). При анализа на броя дни с екстремно високи дневни температури 
на почвата се установява, че най-високи са били зимните температури през декември, 
2014 и януари, 2015 г.

Фиг. 4. Месечни стойности на температурата на въздуха и почвата 

Fig. 4. Monthly values of air and soils temperatures 
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Фиг. 5. Средни денонощни температури на въздуха и почвата през зимата

Fig. 5. Average daily temperatures of the air and soils during the winter

Фиг. 6. Ход на средните денонощни температури на въздуха и почвата през лятото

Fig. 6. Average daily temperatures of the air and soils during the summer

Анализът на синоптичните обстановки довели до екстремно високи и екстремно 
ниски температури на почвата през зимата на изследвания период се определя от съ-
ществуването на следните синоптични условия. Винаги когато се наблюдава гребен 
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Фиг. 7. Брой дни с екстремно ниски и екстремно високи температури на почвата за зимата

Fig. 7. Number of days with extreme low and extreme high soils temperatures during the winter

на високо атмосферно налягане с център над Западна и Централна Европа, определящ 
пренос на топъл въздух със западна, югозападна компонента, могат да се очакват екс-
тремно високи дневни температури на почвата. Задължително условие е малко об-
лачното време, което в съчетанието с липсата на снежна покривка, при „подходящ“ 
наклон на склона (термометър 2) създава перфектни условия дори при ниското зимно 
слънце да се отчитат много високи температури. Втората типична синоптична обста-
новка е югозападен пренос на сравнително сух въздух. Тогава по-ниската абсолютна и 
относителна влажност на пренасяния въздух предопределя и по-малката обща облач-
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ност, което от своя страна формира по-продължително слънчево греене и по-високи 
стойности на сумарната радиация.

Типичните синоптични обстановки, които обуславят екстремно ниски температури 
на почвата, представляват комбинация от наличието на студ във височина – отрица-
телни температури на АТ850 hPa, антициклонално състояние на атмосферата, обик-
новено 1030–1035 hPa и ясно небе, предполагащо високи стойности не ефективното 
излъчване през дългата зимна нощ.

8. Брой дни с екстремно ниски и екстремно високи температури на почвата за лятото

Fig. 8. Number of days with extreme low and extreme high soils temperatures during the summer
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За разлика от зимата, през лятото по-големият брой дни с екстремно високи темпе-
ратури на почвата се концентрира през 2012 г. (главно през юни и юли). Двата почвени 
термометъра показват и синхронно случване на екстремно топли дни през август на 
2015 г. (фиг. 8). Най-голям брой екстремно студени дни се установяват през юни на 
2013 и 2014, което се потвърждава от показанията и на двата почвени термометъра. 

Екстремно високи температури на почвата през лятото се свързват със следните 
условия. Много голям е броят на дните с екстремно високи температури през лятото 
на 2012 г. И това е естествено, тъй като 2012 г. ще остане в климатичната история 
на България като годината с най-топлото лято откакто се водят метеорологични наб-
людения. Няколкото повтарящи се синоптични обстановки на мощен пренос от юг-
югозапад на сух въздух с тропичен произход, температури на въздуха на АТ850 hPa 
над 22–23 °С в съчетание с продължително слънчево греене определят и отчитането 
на екстремно високи температури през месеците юни и юли 2012 г. Юли 2012 г. е 
екстремно горещ месец в равнинната част на България. В Свищов и Русе средната 
месечна температура достигна невероятните 28,5 °С, повече от Сандански – 28,2 °С. 

Екстремно ниски температури на почвата през лятото за изследвания район се 
наблюдават във следните типични синоптични обстановки. Безградиентно, относи-
телно високо атмосферно налягане със стойности над 1020м hPa над територията на 
България, ниски температури на въздушната маса – между 3 и 5 °С на височина АТ850 
hPa и около 0 °С на височина АТ700 hPa. Втората типизация обхваща синоптичните 
обстановки с ясно обособен гребен на високо атмосферно налягане, по който от запад 
се осъществява адвекция на студен въздух от по-големите географски ширини. И в 
двата случая много важно условие е сравнително ясното небе през нощта и свързаното 
с това допълнително радиационно изстиване на подстилащата повърхност.

Анализът на времевото разпределение на дните с екстремно ниски и високи темпе-
ратури на почвата показва по-голяма синхронност в показанията на двата термометъра 
през лятото в сравнение със зимата. Това може да се обясни с по-малките разлики в 
подстилащата повърхност през лятото, докато през зимата наличието и различията във 
височината на снежната покривка обуславят по-големи различия в разпределението 
на температурата в дълбочина в почвата. За изследвания период не се наблюдават съ-
ществени различия в броя на екстремно ниските и екстремно високи температури, но 
се установява концентрация на екстремно високите температури на почвата през зима-
та (декември 2014 и януари 2015 г). Проявата на екстремно високи и екстремно ниски 
температури през зимата и лятото е вследствие на характерни синоптични ситуации.

ХИДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Река Бъндерица формира оттока си в условията на значителни валежи и малко из-
парение. Годишната валежна сума е 1187 mm, а изпарението – 297 mm. Отражение 
на положителния годишен воден баланс е голяма водоносност на речния басейн –  
28,2 l/s/km2. Средногодишният отток на р. Бъндерица е 0,643 m3/s (Модев, 2003). 
Представа за годишните отточни колебания и отточния режим дават хидрометричните 
данни за р. Демяница – ХМС Банско. Основание за приемането на р. Демяница за ана-
лог е съседството на двата речни басейна, голямата им надморска височина (2070 m за 
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водосборната област на р. Демяница) и големите средни наклони, сходството на кли-
матичните условия, залесеността с иглолистни гори. В многогодишния ход на речния 
отток на р. Демяница не се установява ясно изразена цикличност (фиг. 9).

Снежно-дъждовното подхранване е причина за устойчивост на отточния режим, 
която намира израз в малка вариабилност на началните и крайните дати на пълноводие-
то и маловодието. Състоянието на високи води се проявява почти всяка година от ап-
рил/май до юни/юли, но най-често е през май-юли (58% от всички случаи). По-рядко, 
през отделни години, се регистрират случаи на високи водни нива през ноември и/или 
декември, които формират втора пълноводна отточна фаза (фиг. 10). Коефициентът на 
устойчивост на пълноводието е над 100 (Маринов и Панайотов, 1968) и удостоверява 

Фиг. 9. Хронологичен ход на годишния отток на р. Демяница – Банско 1953/1954–1982/1983

Fig. 9. Annual streamflow of Demjanitsa River – Bansko for 1953/1954–1982/1983

 a b

Фиг. 10. Хидрографи на р. Демяница – Банско за: (а) 2003/2004;(b) 2004/2005 г.

Fig. 10. Hydrographs of Demjanitsa River – Bansko for (а) 2003/2004; (b) 2004/2005 г.
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ежегодна проява на високите речни нива в едни и същи срокове. По време на пълново-
дието се формира над 70% от годишния отточен обем. 

Маловодието е лятно-есенно и зимно и през повечето години следват едно след 
друго. В границите на хидроложката година маловодната отточна фаза започва през 
юли/август и продължава до октомври, с прояви през отделни години на маловодие 
януари и февруари. (фиг. 11). През лятното маловодие водните количества намаляват 
под 0,10 m3/s и повече и през сухи години речното течение на р. Бъндерица пресъх-
ва. Отточният режим във високопланинските речни басейни, анализиран през водно-
балансова година, е с пълноводие през май-юли и маловодие през август-октомври 
(Христова, 2008, 2012). 

Началото на воднобалансовата година е през м. май и съвпада с определения от 
Панайотов (1969, 1982) център на вътрешногодишно разпределение на р. Демяница 
– 14 май. Коефициентът на устойчивост на пълноводието за високопланинските ра-
йони и в частност на р. Демяница (Маринов и Панайотов, 1968), дава основание да се 
приеме сходна устойчивост и за р. Бъндерица. Времето за проява на отточните фази 
и продължителността им класифицират отточния режим към типа високопланински 
(Христова, 2004). Месечното разпределение на оттока е с максимум през м. май, със 
стойности, почти еднакви с тези през юни и минимум през м. февруари (фиг. 11). 
Честотата за проява на отточни максимум през м. май е 58,3%, а през м. юни – 38,8%. 
Отточният минимум се регистрира през лятно-есенния и зимния хидроложки сезон, но 
с най-голяма честота през февруари – 41,6%. 

Във вътрешногодишното разпределение на речния отток се регистрира втори макси-
мум през м. ноември, който не се проявява всяка година. Коефициентът на устойчивост 
на вътрешногодишното разпределение на р. Демяница е 0,28 (Панайотов, 1966, 1972) и 
означава че конфигурацията на месечния отток е сходна през годините. Устойчивостта 
на месечното разпределение на речния отток във високопланинските райони се доказва 
от проявата на първите три максимум и първите три минимум в едни и същи срокове 
през годините или на т.нар. дискримантни периоди (Hristova, 2011). 

Фиг. 11. Месечно разпределение на речния отток на. р. Демяница – Банско

Fig. 11. Monthly distribution of streamflow of Demjanitsa River – Bansko
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По аналогия с р. Демяница, високите вълни в речния басейн на р. Бъндерица се проя-
вяват през май и юни и имат асиметричен профил: по-бързо покачване спрямо спада, 
обусловен от дъждовния произход на високите вълни (Христова, 2007). Високите въл-
ни се проявяват през пълноводието и продължават средно около седмица. Възможни 
са високи речни нива и с времетраене един месец. Честотата на екстремните водни 
количества през пролетния хидроложки сезон достига 90%, от които 80% са през май и 
юни (Панайотов, 1967). Екстремно ниския речен отток е по-често през зимния хидро-
ложки сезон, със случаи на пресъхване през лятно-есенните месеци.

Високопланинският тип отточен режим на р. Бъндерица се удостоверява и чрез 
стойностите на отношението между водните обеми за зимния (ноември – февруари) 
и пролетния (март – юни) хидроложки сезон (Кз/п) в съседния водосборен басейн: в 
границите 0,10–0,50 и средна многогодишна стойност 0,23. 

ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ

Геоморфоложките изследвания в басейна на р. Бъндерица включват изучаването на 
процеси с различен териториален обхват и интензивност: изветряне, склонови (орто-
гравитационни и крийп) и флувиални процеси. 

В участък 306 (N 41°46'; E 23°25'; 2100 m н.в.) (фиг. 1) за изследване на изветри-
телни процеси върху мраморите от Добростанската свита е опробван скален откос  
(2×2 m) с чука на Шмид. Скалният откос има наклон ≥ 90°, а фолиацията е с посока 
SW-NE и наклон 45°. Направени са 50 удара в границите на маркираната площ на 
разстояние 10–15 cm в 5 успоредни редици (табл. 7). Според класификацията на Selby 
(1980) скалите заемат междинно положение между умерено здрави (40–50 R) и слабо 
устойчиви скали (35–40 R). За сравнение е определена твърдостта на естествен свеж 
мраморен къс, която е 62,5 R.

Стойностите на R са много неравномерно разпределени и удостоверяват голямо 
разпространение на изветрителните процеси (фиг. 12). В скалната повърхност са лока-

Таблица 7
Table 7

Стойността R, измерена чрез чук на Шмид тип N в участък 306
Schmidt hammer measurement and R value of the rocks at site 306 
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Фиг. 12. Модел на устойчивостта на изветряне, получен чрез интерполация на стойностите на отскок R

Fig. 12. Interpolation of the R value and model of the rock strength at site 306

лизирани участъци с ниска твърдост (R < 20), от които се очаква да се отчупят късове, 
подхранващи струтищния конус и такива с висока твърдост (40–60 R), по-устойчиви 
на изветряне. Използването на маркирани площи ще продължи с бъдещите монито-
рингови изследвания в участъка. 

Ортогравитационните процеси (сипейно-срутищни и лавини) са разпространени 
предимно над горна граница на гората (1800–1900 m) и имат по-рядка проява в по-нис-
ките части (фиг. 13). Наблюденията удостоверяват активност през април–май, когато 
замръзналата вода в порите и пукнатините преминава в течно състояние и затихват в 
студеното полугодие (декември–февруари). 

Срутищата и сипеите (както и лавините) водят своето начало от високата част на 
склоновете, изградена от разкриващи се основни скали. Тяхното интензивно изветря-
не предизвиква отделянето им от основните скали и бързото им придвижване чрез 
салтация, свободно падане и влачене. Сипеите, за разлика от срутищата, образуват в 
средната част на склоновете улеи по които се движат късовете. В тези улеи през пре-
ходния сезон (април-юни) се движат лавините, а през лятото (юли-септември) в тях 
текат временни потоци от І поредност. 

От проведения анализ на ортофото изображения и дигитален модел на релефа 
(ДМР) на изследвания район бе установено, че ортогравитационните наслаги (деруп-
ций и десперсий) заемат 7,8 km² площ или 21,25% от басейна (фиг. 13). Около 80% от 
тях заемат хипсометричния пояс от 2200 до 2600 m, а над 2600 m тяхната площ е едва 
0,4 km². В зоната на отлагане (това са подножията на склонове със север-североизточ-
но и изток-югоизточно изложение заемащи 70%), средните наклони достигат 27,4°. 
Там са образувани акумулативи шлейфове, в които материалът е и лавинен. Типичен 
пример за това е срутищно-сипейно-лавинния шлейф, образуван в основата на южната 
стена на циркуса Голям Казан (фиг. 14). 
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Фиг. 13. Разпространение на ортогравитационни наслаги в долината на р. Бъндерица 

Fig. 13. Spatial distribution of screes, talus cones and block field in Banderitsa River Basin

Най-големите по размери форми над горната граница на гората (без да сме изслед-
вали карстовите) са ортогравитационните. В горните им части са образувани скални 
откоси, в които изветрянето е най-активно. В долните части са отложени изветрелите 
късове, които образуват шлейфове (фиг. 14). Лавините започват от най-високите билни 
части, преминават в горския пояс (където често образуват негативни форми) и дости-
гат речната долина. Лавинните късове се смесват с елувиалните и ортогравитацион-
ните. Наслагите от тези процеси са неогладени и са с най-големите размери (табл. 9). 
Лавинните жлебове в горския пояс играят ролята и на ерозионни канали на потоците 
от I и II поредност. Така едни и същи форми се преоформят от различни процеси. 

Под Малък Казан в мраморите на Добростанската свита е изграден участък (№ 306) 
за наблюдения на срутищен шлейф върху склон със североизточна експозиция. В дол-
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ната му част наклонът е 25°, а в горната (откоса) достига 55°. Образуваният шлейф има 
дължина 190 m и широчина от 20 до 50 m. Маркираната лента има дължина 18,60 m,  
широчина 12 cm и 2,23 m2 площ. Отчетени са следните промени по нея (табл. 8). В 
наб людавания период общо изнесеният материал от лентата представлява къс с раз-
мери (по трите оси съответно) 343/227/126,5 cm, а акумулираният е къс с размери 
309/216,5/127 cm. Тези стойности са близки като лек превес (но без ясен тренд) показва 
изнасянето на материала. Прави впечатление обаче, че късовете, които се придвижват 

Фиг. 14. Геоморфоложка карта в района на Голям Казан

Fig. 14. Geomorphological map of site Goliam Kazan
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Таблица 8
Table 8

Характеристика на промените в участък № 306*

Characteristic of changes in site № 306

5 септември
2014 г.

1 септември 
2015 г.

1 септември
2016 г.

20 юни
2017 г.

• На 485 cm от 
лентата липсва 
къс с размери 
21х17х7 cm, 
който е изминал 
разстояние от 
55 cm надолу 
по склона, като 
придвижването се 
е осъществило по 
ос „b“; 

• Между 488 
cm и 523 cm 
върху лентата е 
паднал скален 
къс с размери 
36х29x15 cm, 
който най-вероятно 
е причинил 
движението на 
по-горе описания 
скален къс;

• Между 973 cm и 
980 cm от лентата 
се наблюдава 
нов скален къс с 
размери  
19х11х8 cm;

• Между 1368 cm 
и 1378 cm липсва 
скален къс от 
лентата с размери 
9х5х4 cm, който 
се е преместил на 
5,6 cm. 

• Между 
118–138 cm 
от лентата 
се е изнесъл 
къс с размери 
20х15х12 
cm на 7 cm 
надолу

• Между 235–
252 cm върху 
лентата е 
паднал къс 
с размери 
28х21х13 cm;

• Между 
346–355 cm 
се е изнесъл 
на 9 cm от 
лентата къс 
с размери 
30х12х6 cm;

• Между 1004–
1047 cm се е 
изнесъл на  
7 cm от 
лентата къс 
с размери 
58х48х43 cm.

• Между 0 и 30 – нищо не се е 
преместило;

• 56–72 cm – откъснал се къс с размери 
32х11х8 cm и се е придвижил на 8 cm 
надолу;

• 60–72 cm – къс с размери 19х12х6 cm 
и се е придвижил на 17 cm надолу 
като придвижването се е осъществило 
по ос „b“; 

• 112–125 cm лентата е прекъсната 
изцяло. 

• 217–235 cm – върху лентата отгоре се 
разцепва къс на 2 с размери  
26х21(минус 3)х10 cm.;

• 300–320 cm е паднал къс отгоре с 
размери 27х14х14. Това е същото 
изследване от 12.07.2017;

• 502–507 cm – отгоре с размери 
10х6х4 ;

• 507–542 – отгоре е паднал къс (може 
да е стар!) 27х22х14 cm

• 804–824 cm отгоре е паднал къс с 
размери 24х15х3,5;

• 1010–1050 cm голям къс отгоре е 
паднал през лентата без да я наруши 
и се е позиционирал на 6 cm надолу 
от нея 52х47х29;

• 1173–1178 cm – паднал отгоре къс 
15х8х5;

• 1340–1352 – паднал отгоре къс с 
размери 27х13х11 cm

• 1352–1400 cm – цялата лента е на 
зиг-заг: 15х11х5х изминал 8 cm; 
нов върху лентата сразмери 9х7х3; 
7х4х4 надолу с 6 cm; 14х12х3 надолу 
5 cm; нов върху лентата с размери 
11х7,5х7,5;

• От 1540–1600 и изнесено всичко 
надолу между 10 и 15 cm

• На 500 cm е 
паднал къс 
отгоре  
10х6х3 cm;

• Къмъкът на 700 
cm – 20х16х4 е 
изминал 13 cm 
надолу;

• На 755–775 – 
къс от лентата 
се е разцепил 
на 2 и долния 
(16х10х7) се 
е преместил 
надолу на 6 cm

• 847–848 къс от 
къс от лентата 
се е отчупила 
люспа с размери 
9х6х0,5 cm

• До стария къс, 
паднал отгоре 
на 1173–1178 
е паднал нов с 
размери  
3х3х3 cm

• На 1187–1198 
къс от лентата 
се е разцепил, 
но не се е 
придвижил;

• 1355–1364 – 
паднал отгоре 
къс с размери 
11х7х4 cm

* Изнасянето на материала се приема за денудация, а отлагането на нови късове върху лентата – за 
акумулация. 

надолу имат по-малки размери, а тези, които идват от горната част имат два до три 
пъти по-големи размери (табл. 9). Придвижените надолу по склона късове през 2014 г. 
са изминали общо 60,6 cm, за 2015 г. това разстояние е 22,15 cm, за 2016 г. е 70 cm, а за 
2017 г. – 19 cm. Тези обобщени стойности показват, че средното разстояние за 2014 г.  
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е 30,3 cm, за 2015 е 8,7, за 2016 е 8,75, а за 2017 е 8,5 cm. Високата стойност за 2014 г. 
се дължи на един къс, изминал малко над 50 cm. 

В наслагите от срутището преобладава фракцията на блокажа и едрия чакъл (табл. 9). 
Късовете са неогладени и формата им показва придвижване чрез салтация. 

Склоновият мониторинг включи и изследване на крийп процеси върху мрамори. В 
изградената площадка (участък № 310; N 41°46'; Е 23°25'; 1829 m н. в.) са поставени 
два репера за измерване на крийп (табл. 10), а акумулацията и денудацията са измере-
ни на повърхност с малък наклон (1–5°) на три точно фиксирани места (табл. 11). 

Получените резултати за горната и средна част показват, че скоростта на акумула-
ция за една година варира между 0,1 и 11,8 cm/год., а на денудацията – между 0,1 и  
1,6 cm/year (табл. 11). Тези стойности (с изключение на 11,8 cm/372 days) са сравними 
с получените скорости за крийп в района на х. Синаница и тези с циркуса Голям Казан 

Таблица 9
Table 9

Морфоскопски анализ на наслагите в срутището

Size and shape оf clasts at site № 306

Показател Резултат

Брой на измерените късове в пробата 140
Най-малки стойности за „a“, „b“, „c“ (mm) a – 78, b – 44, c – 20
Най-големи стойности за „a“, „b“, „c“ (mm) a – 2640, b – 1200, c – 600
Средно аритметично за „a“, „b“, „c“ (mm) a – 310, b – 187, c – 112
Стандартно отклонение a – 329, b – 179, c – 104
Преобладаващ петрографски вид мрамори
Обща огладеност 0
Счупен чакъл (%) 0
Транспорт чрез салтация (%) 36
Транспорт чрез влачене (%) 64

Таблица 10
Table 10

Резултати от измерванията на крийп и денудация при участък 310
Results from creep movements measurements at site 310

Период на наблюдение
Репер 1 промени (cm) Репер 2 (cm)

нагоре надолу нагоре надолу

28.06.2013 – 05.09.2014 г (cm/434 days) 3,1 А – 7,5А –

05.09.2014 – 01.09.2015 (cm/360 days) 0,8 Д 0,1 А 0,7А 1,6Д

01.09.2015-01.09.2016 (cm/366 days 0,5А 0,5Д 1,1А 0,4Д

01.09.2015-08.09.2017 (cm/372 days) 1,1А 0,3А 11,8А 0,1Д

А – акумулация; Д – денудация.
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(Kenderova еt al., 2018). Получените данни показват, че върху склоновете на Голям 
Казан и Синаница изнасянето на материала и отлагането му се извършва с близки ско-
рости. Това създава относително еднакъв микростъпаловиден релеф на склоновете. В 
изследваната площадка обаче, денудацията е с по-ниски стойности и това не води до 
разкъсване на тревната покривка. По-високите стойности на акумулация са свързани с 
образуването на по-големи площадки в микропониженията на релефа в горския пояс. 
Малките разлики в скоростите не са резултат от климатичните промени, от дебелината 
на склоновите наслаги, а от наклона на склона. 

В участък № 310 склоновите наслаги са с лоша сортировка, смесено фракционни, 
неравномерно разпределени и с преобладаване на пясъка и алеврита. Това потвържда-
ва крийп процеса и подвижността на наслагите (табл. 12).

Ако през ноември–април/май преобладава криогенният крийп, то през останалата 
част от годината той е хидрогенен, а в най-топлите месеци (юли и август, фиг. 4) и 
температурен. Крийпът над горната граница на гората се характеризира с по-висо-
ки скорости, отколкото този в горската част. Предишните ни (Kenderova et al., 2018) 
и настоящи изследвания показват, че скоростта на крийпа (разгледан като изнасяне 
и натрупване на материала) е по-голяма в горския пояс като разликите достигат до  
2,5 cm/year. Неговата скорост най-много зависи от влажността, следвана от наклона на 
склона и дебелината на наслагите. 

Таблица 11
Table 11

Резултати от измерванията на акумулация и денудация при участък 310
Results from accumulation and denudation at site 310

Период на наблюдение
Дълбочина на наслагите (в cm) на разстояние

11 cm на 23 cm 50 cm

28.06.2013 – 05.09.2014 г. (cm/434 days) 2,7А 1,0Д –

05.09.2014 – 01.09.2015 г. (cm/360 days) – 0,7Д 5,5Д

01.09.2015 – 01.09.2016 г. (cm/366 days) 0,7А 2,6А 5,9А

01.09.2015 – 08.09.2017 г. (cm/372 days) 3,5Д 2,5Д 2,2Д

А – акумулация; Д – денудация.

Таблица 12
Table 12

Гранулометричен анализ на склонови наслаги при участък № 310
Comparison of slope deposits at sites № 310 

≥4 mm 4–2 mm 2–0,063 mm 0,063–0,02 mm ≤ 0,02 mm Цвят по Munsell

29,72 1,45 37,03 16,47 15,33 10YR 3/2 very dark 
brown
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За характеризиране на флувиалните процеси и наслаги от постоянно течащи по-
тоци, са описани и изследвани общо 5 участъка (312, 432, 433, 434, 435) за периода 
2016–2017 г., като в три от тях (432, 433 и 434) са регистрирани флуктуации на речното 
легло (фиг. 15) в потоци от I и II поредност. Измерванията са направени на базата на 
напречни профили – перпендикулярно на посоката на потоците, като дълбочините се 
измерват през 10 cm. 

Най-значителна е промяната в напречния профил на потока от II поредност (т. 434). 
За период от около една година широчината на руслото е намаляла с 32 cm, резултат от 
подкопаване на заливните тераси и свличането на тревни туфи. Пясъчната коса между 
110 и 152 cm, регистрирана при измерването на 10.09.2016 г., е изнесена. Именно в 
този участък преудълбаването на руслото е най-значително – 20,1 cm. По лявата за-
ливна тераса се забелязват пукнатини в чима, а височината на дясната се е увеличила с  
18 cm, което подсказва активно подкопаване на бреговете. 

Ситуацията в потока от I поредност в т. 433 е сходна. Широчината на руслото се е 
редуцирала с 12 cm, а дълбочинното всичане е в рамките на 4 cm. Вляво се наблюдава 
акумулация на материал, привнесен от заливната тераса – 18 cm дебелина на насла-
гите. Дълбочинното всичане на потока в т. 432 е отразено повсеместно. То варира от  
1,8 cm на 90-я cm до 11,5 cm при 290-я cm от профила на потока. При второто из-
мерване (12.07.2017 г.) е регистрирано и наличието на временен канал вдясно на 
опроб ваното русло, резултат от преовлажняването на торфа. Ерозионните процеси са 
най-активни в лявото разклонение на потока – промените в дълбочина са между 6,1 и  
11,5 cm. За периода 2016–2017 г. се наблюдават различия в конфигурацията на пото-
ците и на бреговете им, които са най-добре изразени в потока от II поредност (т. 434). 

В участъци 312 и 435 преобладават едрите фракции – валуни и чакъли, следвани от 
пясъците и гравелите, които се явяват и най-подвижните (фиг. 16, табл. 13). 

В р. Бъндерица алувият е смесено-фракционен или двуфракционен и умерено сор-
тиран, докато в ниските порядъци сортировката е лоша. При едрите късове (в участък 
№ 312 и 435) преобладават валуните. Огладеността им е по-голяма в участък 312, кое-
то съвпада с най-дългия транспорт, осъществил се чрез салтация и влачене. 

Ерозионните форми от ниските порядъци сменят размерите си, резултат от еро-
зията и акумулацията. Наслагите, които са в ниските поредности нямат ясно изразен 

Фиг. 15. Промяна в речното легло на потоци от І и II поредност при участъци 

Fig. 15. Cross-section changes in 1st and 2nd order channel tributary of Banderitsa River
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пролувиален характер, защото се транспортират както от временни и не всяка година 
протичащи потоци, така и от лавини. Седиментоложките данни показват, че в руслото 
на р. Бъндерица (в района на едноименната хижа) алувият е типичен инстративен: 
едри късове, слабоогладени и лошо сортирани. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерването и анализът на данните за температура на въздуха и почвата доприна-
сят както за повишаване на общото ни познание за природната среда на изследвания 
район, така и за изясняването на годишните цикли в хода и режима на климатичните, 
хидроложките и геоморфоложките процеси. Надеждността на измерванията и полу-

Фиг. 16. Гранулометричен анализ на руслови наслаги при участък № 312

Fig. 16. Grain-size analysis of alluvial deposits at site № 312 

Таблица 13
Table 13

Морфоскопски анализ на наслагите при участък 312 и 435

Size and shape оf clasts at sites № 312 and 435

Показатели
Участък (№)

312 435

Брой на измерените късове в пробата 58 30
Най-малки стойности за „a“, „b“, „c“ (mm) a-22, b-12, c-6 a-60, b-35, c-15
Най-големи стойности за „a“, „b“, „c“ (mm) a-1200, b-730, c-540 a-850, b-490, c-370
Средно аритметично за „a“, „b“, „c“ (mm) a-233, b-134, c-93 a-246, b-168, c-105
Стандартно отклонение (mm) a-304, b-159, c-123 a-235, b-147, c-108
Преобладаващ петрографски вид мрамори, гранит гранит
Обща огладеност 2,16 1,57
Счупен чакъл (%) 12 17
Транспорт чрез салтация (%) 50 40
Транспорт чрез влачене (%) 50 60
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чените резултати се доказва от синхронността в хода на температурите на въздуха и 
почвите и от мониторинговите наблюдения с продължителност от 6 г. 

Проявата на екстремно високи и екстремно ниски температури през зимата и лято-
то се потвърждава от характерните синоптични ситуации. За изследвания период не 
се наблюдават съществени различия в броя на екстремно ниските и екстремно високи 
температури, но се установява концентрация на екстремно високите температури на 
почвата през зимата (декември 2014 и януари 2015 г.). Това дава основание да се на-
прави заключението, че промените в температурата на почвата в регионален мащаб са 
в съответствие с глобалната тенденция към затопляне. От друга страна, на фона на об-
щата тенденция на повишение на температурите през последните години не е изклю-
чена проявата на мразови и ледени дни дори и през пролетните месеци (март и април), 
което се обуславя от голямата надморска височина (над 2400 m), продължителността и 
височината на снежната покривка и синоптичните условия. 

Този ход определя протичането на характерните криогенни процеси: изветряне и 
мразов крийп. Климатичните данни (фиг. 4–6) показаха, че замръзването на наслаги-
те на посочената височина става през ноември и продължава до април–май. В райо-
ните на двата термометъра (на слънчева и на експозиция в сянка) замръзването става 
по-рано за склонове на сянка и по-късно за слънчевите склонове. Размръзването, 
обратно на замръзването, най-напред се случва на слънчеви склонове (южна, югоза-
падна, югоизточна и източна експозиция), които съставляват близо 46% от басейна. 
Върху склонове в сянка процесът показва забавяне до 1 месец при средна продължи-
телност от 3 до 6 месеца. Следователно, в пояса над горната граница на гората екс-
позицията, а не височината е определяща за разпространението на сезонната крио-
литозона. Без ясен тренд, но със забележимо затопляне, предполагаме, че нейното 
площно разпределение и дълбочина ще намаляват, без да изключваме екстремни 
прояви в различни години.

Периодът на размръзване на наслагите е свързан с максимума на валежите, на 
речния отток (фиг. 11) с активизацията на срутищно-сипейните и крийп-процесите. 
Първите често са в съчетание с лавинните и преобладават над горната граница на го-
рата. За разлика от тях крийпът е повсеместно разпространен. 

Ако през ноември-април/май преобладава криогенният крийп, то през останалата 
част от годината той е хидрогенен, а в най-топлите месеци (юли и август, фиг. 4) и 
температурен. Крийпът над горната граница на гората се характеризира с по-висо-
ки скорости, отколкото този в горската част. Предишните ни (Kenderova et al., 2018) 
и настоящи изследвания показаха, че скоростта на крийпа (разгледан като изнасяне 
и натрупване на материала) е по-голяма в горския пояс, като разликите достигат до  
2,5 cm/year. Неговата скорост най-много зависи от влажността, следвана от наклона на 
склона и дебелината на наслагите. 

Най-големите по размери форми над горната граница на гората са срутищата, кои-
то имат ясно изразени скални откоси и шлейфове. Към ортогравитационните, освен 
срутищата, се отнасят и лавините, които започват от най-високите части и достигат 
до речното русло. Лавинните жлебове в горския пояс играят ролята и на ерозионни 
канали на потоците от I и II поредност. Това определя полигенетичността на редица 
склонови форми. 
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Ерозионните форми от ниските порядъци сменят размерите си, резултат от еро-
зията и акумулацията. Наслагите, които са в ниските поредности нямат ясно изразен 
пролувиален характер, защото се транспортират както от временни и не всяка година 
протичащи потоци, така и от лавини. Седиментоложките данни показват, че в руслото 
на р. Бъндерица (в района на едноименната хижа) алувият е типичен инстративен: 
едри късове, слабоогладени и лошо сортирани. 

Климатичните условия, които определят развитието на природната среда в тази 
част на планината показват два ясни периода: топъл и студен. Преходът от топлия към 
студения е кратък и е между октомври – ноември. Студеният период настъпва по-рано 
(средно 20 дни) на склонове със слънчева експозиция и продължава до април–май. 
Тогава преобладават криогенните процеси (изветряне, крийп). Преходът с топлия пе-
риод (април-юни), свързан с разтопяването на снега и максимума на валежите, носи 
динамиката в средата. Активизацията на склоновите и флувиалните процеси през май 
и юни (фиг. 11) от една страна променя размерите на формите и създава нови, а от дру-
га – увеличава транспорта на наслагите, основният фактор, който ги променя. Топлият 
период има почти същата продължителност като максимума на температурите е през 
август. Периодът октомври-ноември се характеризира с ниски стойности на скорости-
те на процесите и като цяло – намалена динамика.

Периодът на размръзване на наслагите съвпада с максимума на валежите. Това носи 
динамиката на процесите и на средата: активизират се сипеите, срутищата и лавини-
те, крийпа и флувиалните процеси. Всичките получени данни от метеорологичния и 
геоморфоложки мониторинг, както и хидрометричните данни потвърждават нашите 
изводи. 

Настоящата работа допълва и разширява знанията за годишните цикли в хода и 
режима на климатичните, хидроложките и геоморфоложките процеси във високопла-
нинския пояс на Пирин. Получените резултати доказват нееднозначно връзката между 
природните процеси и специфичната им проява в най-високите хипсометрични пояси 
на страната.

SUMMARY

This paper presents results from complex meteorological, geomorphological and hydro-
logical study, conducted in the Banderitsa River Basin for the period of 2011 to 2017.

The data obtained from microclimatic and geomorphological observations (air and soil 
temperatures, slope and fluvial processes activity, etc.) in this part of the Pirin Mountains are 
representative for the high mountain area in the South Europe region and can reveal the con-
nections and interaction between the climatic conditions, hydrology and geomorphological 
processes activity. 

The Banderitsa River catchment covers the territory of 36,75 km2 and occupies the highest 
part of the Pirin Mountains between 1065 m and 2916 m a.s.l. It has an elongated shape with 
direction from the south-southwest to the north-northeast. About 80% of the river basin area is 
developed between 1600 m and 2600 m a.s.l. The high relative altitude (average 390 m/km2),  
slope gradient (average 26°) and preserved Pleistocene landforms (cirques, U-shaped val-
leys, moraines, etc.) characterized the catchment as a typical alpine landscape. 
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All of the microclimatic data obtained by our measurements during the period of observa-
tion show that the days with extreme low and extreme high soils temperatures are related and 
close to the general meteorological situation for the region. Concentration of the days with 
extreme high soils temperatures during the winter (December 2014 to January 2015) was 
found. This corresponds to the general trends of global warming. According to NOAA 2014 
was the warmest year since the beginning of meteorological observations of the World. At 
the same time, it is not excluded occurrence of days with extreme low soils temperatures in 
March and April due to the higher altitude (above 2400 m). 

The observations of this height showed that soil surface temperature is negative during 
the period November – May but the freezing period vary in duration in different sites, due 
to the exposition factor. In the Golyam Kazan site the slopes with different aspect have 
two months’ difference in freezing period duration – 7 months for wall with north-east as-
pect (November-May) and 5 months for wall with south-west aspect (December – April). 
Therefore, the most important for the seasonally frozen ground at this height, above the 
treeline is the slope aspect. 

During the period of freezing, slow processes of mass movement are minimal, but falling 
and avalanches are common. Movement activity, as general, starts when freezing-thawing 
processes are maximal, i.e. when the ground temperature is around the freezing point. In this 
period, rock falls, avalanches, and plouhing blocks processes are most active. At the grass 
islands, where there has more fine material, cryogenic creep are occurring. Hydrogenic creep 
are developing generally during the late spring and summer periods, when the materials be-
come wet from rain and snow melting.

The climatic conditions that determine the development of the natural environment in 
this part of the mountain show two periods - warm and cold. The transition from warm to 
cold is short and is between October-November and from cold to warm is April to June. The 
activation of the slope and fluvial processes is in May and June (Figure 11), while in October-
November their activity is lower. All data obtained from meteorological and geomorphologic 
monitoring as well as hydrometric data confirms these conclusions. 
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This article discusses the specific climatic conditions of steppe habitats in Bulgaria and their comparison with 
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aridity index and the Thornthwaite moisture index are used. For selected areas with steppe climatic conditions, the 
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УВОД

Проблемите с изменението на климата и нарастващото въздействие на човешката 
дейност върху природната среда, се считат за едни от големите предизвикателства на на-
шето съвремие. Подложени на натиск, много от оставащите естествени местообитания, 
се трансформират или са изложени на риск от разпокъсване и загуба на функционалност. 

В многобройните определения на понятието „климат“ винаги се набляга на връзка-
та между атмосферните процеси и земната повърхност, т. е. на връзките между клима-
та и географските характеристики. За последните трябва да се разбират не само гео-
графска дължина и ширина, отдалеченост от морета и океани, надморска височина, но 
и характера на земната повърхност – релеф, почвена покривка, растителна покривка и 
др. (Хромов, 1983). 
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Разположена на неголяма територия България е страна с изключително природно 
разнообразие, като до голяма степен това се дължи на географското ѝ положение – на 
границата между умерения и субтропичния климатичен пояс. Особено чувствителни 
и уязвими спрямо човешка намеса са местообитанията със степен характер, зае мащи 
все по-ограничени площи. 

Степните местообитания се формират при специфични климатични особености, 
като се характеризират с голямо биологично разнообразие, богато на множество ред-
ки, застрашени и защитени видове.

ЦЕЛ

Целта на настоящата разработка е чрез комплексни климатични показатели, да бъ-
дат сравнени спецификите на климатичните условия при степни местообитания у нас 
и степни местообитания в района на гр. Елиста, Република Калмикия (Руска федера-
ция). За изследването ще бъдат използвани хидротермичните индекси (коефициенти) 
на де Мартон и Торнтуейт. 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В настоящата разработка обект на изследване са варианти на степни климатични 
условия у нас и в Република Калмикия (Руска федерация). От територията на нашата 
страна са избрани два участъка със сходни местообитания (карстова основа и индика-
тивна растителност със степен характер).

Първият е разположен предимно в тясна ивица по Черноморското крайбрежие на 
Добруджанско плато. Обхваща територии между гр. Балчик, с. Тюленово и нос Шабла, 
където фрагментарно са запазени степни ценози. Представени са на места с разкрития 
на плитка варовикова основа, най-често по склонове на суходолия, свлачищни и сру-
тищни терени, както и върху каменисти плата. На ландшафтната карта на България 
(мащаб 1:500 000) местообитанията обхващат видовете ландшафти – Равнинни, кар
стови със сухи карстови долини със степна растителност (с преобладаване на 
Artemisia) и Равнинни, акумулативноденудационни със степна растителност (с пре
обладаване на Artemisia, Andropogon, Stipa и др.) (Велчев и др., 2011). В климатично 
отношение описаната територия попада в Черноморската климатична подобласт на 
страната (Събев, Станев, 1960). Последната се отличава се с по-мека зима и по-хладна 
пролет в сравнение с вътрешността на страната, както и с относително по-големи есен-
но-зимни валежи (фиг. 1). 

Вторият обхваща Бесапарските ридове, които са разположени в югозападната част 
на Тракийската низина, южно от гр. Пазарджик, в подножието на Родопите. Районът 
е представен от ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства, 
като на запад стига до пътя за гр. Пещера, а на изток до р. Въча. На ландшафтната 
карта на България (мащаб 1:500 000) местообитанията обхващат предимно видове-
те ландшафти – Равниннохълмисти, карстови с дъбови гори (Q. frainetto, Q. cerris,  
Q. pubescens), шибляци и степи и Хълмисти ерозионноденудационни с дъбови гори  
(Q. pubescens, Q. frainetto, Q. cerris), шибляци (Carpinus orientalis, Paliurus spinachristi, 
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Ostera carpinifolia, Yuniperus oxycedrus, Y. excelsa и др.) и степи (Велчев и др., 2011). 
Така описаната територия попада в Преходно-континенталната климатична под област 
на страната (Събев, Станев, 1960). Тук зимата е по-мека в сравнение със северните час-
ти на страната, а лятото – сравнително горещо. Макар разликата да е малка, валежите 
запазват континенталния си характер – летен максимум и зимен минимум (фиг. 1).

Фиг. 1. Климатограми на избраните станции

Fig. 1. Climatograms of selected stations
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Използваните метеорологични станции са репрезентативни за климатичните усло-
вия в избраните райони (табл. 1). 

Избраната за сравнение станция (станция аналог) е разположена в околностите на 
гр. Елиста, Република Калмикия (част от Руската федерация). Според авторите райо-
нът се приема за типичен представител на степни климатични условия. Географската 
ширина на станцията показва незначителни разлики спрямо същата на избраните стан-
ции у нас (от избраните по северното ни Черноморие) (табл. 1). Континенталността 
на климата, изразена чрез годишната температурна амплитуда на въздуха, е с харак-
терните – много студена зима и сравнително горещо лято. Максимумът на валежите е 
през пролетно-летния сезон, а минимумът – през зимните месеци (фиг. 1). Климатични 
данни за средногодишните температури на въздуха и средните годишни суми на вале-
жите, за районите на избраните станции, са представени в табл. 2.

Комплексните климатични показатели допълват ценната информация, която се съ-
държа в показателите за отделните климатични елементи и същевременно имат важно 
теоретично и практическо значение. Необходимостта от такива показатели е предизви-
кана от факта, че в естествени условия редица въздействия са резултат от комбинирано-
то влияние на двата фундаментални генетични цикъла – топлооборота и влагооборота. 

От методична гледна точка е целесъобразно използването на индексите на сухотата 
на де Мартон (IDM) и индекса на овлажняването (moisture index) на Торнтуейт (Im). 
Двата индекса са подходящи за определяне степента на овлажняване или аридност на 
избраните райони.

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. 3). Във вида си за изчисляване на годишна база 
индексът е формулиран по следния начин:

                          ,

Таблица 1 
Table 1 

Географски координати на използваните метеорологични станции
Geographical coordinates of the used weather stations

Станция Географска
ширина

Географска
дължина

Надморска височина 
(m)

Елиста 46°22' 44°20' 150
Кремена* 43°33' 44°17' 212
Шабла 43°32' 28°36' 16
Каварна* 43°26' 28°20' 120
Балчик 43°24' 28°09' 50
Калиакра 43°22' 28°28' 63
Козарско 42°03' 24°25' 250

Със символ звездичка (*) са отбелязани дъждомерните станции.
Symbols asterisk (*) are marked with rainfall stations.

𝐼𝐼�� � 𝑃𝑃
� � �� 
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Таблица 2
Table 2

Средногодишни температури на въздуха и количества на валежите в избраните станции
Average annual air temperatures and rainfall rates in the selected stations

Станция Ср. год. температура,  
°С

Ср. год. количества  
на валежите, mm

Елиста 9,5 366
Кремена* 10,2 488
Шабла 11,8 480
Каварна* 11,8 476
Балчик 11,8 423
Калиакра 11,8 412
Козарско 12,1 527

*Данните за температурите на въздуха за ст. Кремена и ст. Каварна са изчислявани по стан-
ции – аналог.
*Данните за станциите от територията на България обхващат периода 1931–1970 г. (ср. 
температури на въздуха) и 1931–1985 г. (количества на валежите). Данните за ст. Елиста 
обхващат периода 1950–2015 г.

* The air temperature data for Kremena and Kavarna are calculated by analogue stations.
* Station data for the territory of Bulgaria covers the period 1931–1970 (average air temperatures) 
and 1931–1985 (precipitation quantities). Elista’s data covers 1950–2015.

Таблица 3
Table 3

Класификационна схема на де Мартон (по Baltas, 2007)
Classification scheme of de Martonne (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

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 индекса на овлажняването (moisture 
index) на Торнтуейт: 

Im = 100 (P / PE – 1), 
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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. 4). 

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).

Таблица 4 
Table 4 

Класификационна схема на Торнтуейт (по Топлийски, 1998)
Thornthwaite Classification Scheme (Topliiski, 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%

РЕЗУЛТАТИ

Изчислените стойности за индекса на де Мартон (IDM) показват, че района на ст. 
Елиста (избрана за станция – аналог) попада в Полусух климатичен тип (IDM = 18,8, 
при годишни валежи 200 ≤ P < 400) (табл. 5). Най-близки резултати, от съпоставяните 
станции в нашата страна, показват изчисленията за районите на нос Калиакра и гр. 
Балчик (фиг. 2). Стойностите на индексите там са съответно от 18,8 и 19,4, но поради 
по-голямото количество на годишните валежи (годишни валежи 400 ≤ P < 500), същите 
попадат в Средиземноморския климатичен тип (табл. 5). Индексът на де Мартон (IDM) 
за гр. Каварна е от 21,8, а за нос Шабла е 22,0, което ги поставя в Средиземноморския 
климатичен тип (при годишни валежи 400 ≤ P < 500). Резултатът за разположената на 
приблизително 17,0 km от крайбрежието на Черно море ст. Кремена е от 24,3. Според 
класификацията на де Мартон, станцията попада в Полувлажния климатичен тип (при 
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Таблица 5
Table 5

Резултати за индекса на де Мартон (IDM)
Results for de Martonne index (IDM)

Станция Индекс на  
де Мартон (IDM) Климатичен тип

Елиста 18,8 полусух
Кремена* 24,3 полувлажен
Шабла 22 средиземноморски
Каварна* 21,8 средиземноморски
Балчик 19,4 средиземноморски
Калиакра 18,8 средиземноморски
Козарско 23,8 полувлажен

Фиг. 2. Резултати за индекса на де Мартон (IDM)

Fig. 2. Results for de Martonne index (IDM)

годишни валежи 500 ≤ P < 600). В същия климатичен тип попада и разположената в 
подножието на Бесапарските хълмове ст. Козарско. Индексът на де Мартон (IDM) за 
района е със стойност от 23,8 (при годишни валежи 500 ≤ P < 600). 

Изчисленията за индекса на Торнтуейт (Im) показват, че района на ст. Елиста по-
пада в Д – Семиариден климатичен тип (табл. 6). Най-близки резултати, от съпоста-
вяните станции в нашата страна, показват отново изчисленията за районите на нос 
Калиакра и гр. Балчик. Двете станции попадат в същия (Д – Семиариден) климатичен 
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Таблица 6
Table 6

Резултати за индекса на Торнтуейт (Im)
Results for Thornthwaite index (Im)

Станция Индекс на Торнтуейт  
(Im) Климатичен тип

Елиста –47,6 Д – семиариден
Кремена* –24,6 С 1 – сух субхумиден
Шабла –31,2 С 1 – сух субхумиден
Каварна* –31,7 С 1 – сух субхумиден 
Балчик –39,3 Д – семиариден
Калиакра –41,0 Д – семиариден
Козарско –26,7 С 1 – сух субхумиден

Фиг. 3. Резултати за индекса на Торнтуейт (Im)

Fig. 3. Results for Thornthwaite index (Im)

тип, със стойности съответно от –41,0 и –39,3 (фиг. 3). Районите на Каварна (Im = 
–31,7), Шабла (Im = –31,2) и Кремена (Im = –24,6) попадат в С 1 – Сух субхумиден кли-
матичен тип (табл. 6). В същия климатичен тип попада и районът на станция Козарско 
(Im = –26,7), като прави впечатление по-силно изразената му аридност от тази за райо-
на на ст. Кремена.
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ИЗВОДИ

1. Степният характер на климатичните условия в изследваните райони се потвърж-
дава от стойностите на използваните индекси. 

2. Двата индекса показват аналогични резултати в избраните станции.
3. Получените резултати могат да се използват като допълнение за установяване 

степента на овлажняване или аридност при изследването на степни местообитания. 
4. В методичен план използваните индекси дават възможност за ясно класифицира-

не на климатичните условия.
5. Потвърждава се, че по нашето северно крайбрежие съществуват зони, с типично 

степен характер, предпоставка за което са климатичните условия, релеф и геоложка 
основа.

6. Климатични условия със степен характер се установяват и на отделни петна във 
вътрешността на страната.

SUMMARY

This article discusses the specific climatic conditions of steppe habitats in Bulgaria and their 
comparison with those in the Republic of Kalmykia (part of the Russian Federation). For this 
purpose the indexes of de Martonne aridity index and the Thornthwaite moisture index are used. 
For selected areas with steppe climatic conditions, the indices are calculated and compared. 

Two parts with similar habitats (limestone base and indicative vegetation with steppe 
character) have been selected from the territory of Bulgaria. The first one is situated mainly 
in a narrow strip along the Black Sea coast of the Dobrudzha plateau. It covers territories 
between Balchik, Tyulenovo and Cape Shabla, where steppe censuses are fragmented. The 
second one covers the Besaparski Hills, which are located in the southwestern part of the 
Thracian Plain, south of Pazardjik, at the foot of the Rhodope Mountains. The station select-
ed for comparison (analogue station) is located in the vicinity of Elista, Kalmykia (part of the 
Russian Federation). According to the authors, the area is considered a typical representative 
of steppe climatic conditions.

From a methodological point of view, the de Martonne aridity indices (IDM) and the 
Thornthwaite (“Moisture index’’) humidity index are used. The two indexes are suitable for 
determining the degree of humidity or aridity of the selected areas.

Conclusions:
1. The step climatic conditions in the surveyed areas is confirmed by the values of the 

indices used.
2. The two indices show similar results in the selected stations.
3. The results obtained may be used as a supplement to determine the degree of humidity 

or aridity in the study of steppe habitats.
4. On a methodic basis, the indices used allow clear classification of climatic conditions.
5. It is confirmed that on our northern coastline there are zones with typical steppe cli-

matic conditions. Prerequisites for this are climatic conditions, relief and geological base.
6. Climatic conditions with a steppe climatic character are also found on individual spots 

in the interior of the country.
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Nina Nikolova, Nina Chenkova. EXTREME PRECIPITATION MONTHS AND PRECIPITATION INDICES 
FOR NORTHEASTERN BULGARIA ON THE BACKGROUND OF CLIMATE CHANGE

Increasing of the frequency of the extreme meteorological events in the last years is considered as one of the 
consequences of climate change. Extreme weather and climate events have received increased attention in the last 
years due to their impact on different aspects of human activity.

The aim of the present research work is to bring to better understanding the features of extreme precipitation 
occurrence in Northeast Bulgaria. Extreme wet months and extreme precipitation indices are investigated. Extremely 
wet months are defined as months with total precipitation amounts higher than 90% percentiles of the empirical 
distribution of the data. The occurrence of extreme precipitation is analysed by calculation of precipitation indices 
as number of wet days, maximum number of consecutive wet days, simple daily precipitation index, and heavy and 
very heavy precipitation days. 

The knowledge on spatial and temporal occurrences of extremely wet months will help for further developments 
of various strategies for mitigation and adaptation to climate change and for effectively tackling environmental 
problems.

Key words: extreme precipitation, Bulgaria, precipitation indices, circulation indices.

INTRODUCTION

Precipitation is a key element which determines the availability of water resources. The 
changes in regime and quantity of precipitation affects the hydrological cycle. Hartmann et 
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al., 2013 point out the statistically significant trend of the precipitation in the mid-latitudes 
of the northern hemisphere (30°N to 60°N) for the 1901 to 2008 while for the shorter period 
(1951–2008) the trends are also positive but non-significant. Nevertheless, in regional and 
local scale the tendencies can be different. The projections given by IPCC (2013) show that 
extreme events are very likely to be changed in relation to their intensity and location in the 
21st century. Casanueva et al. (2014) associate these changes with climate dynamics over 
various regions of Europe. A significant increase in the occurrence of extreme phenomena 
such as heat waves, drought and intense rainfall has been observed in Europe (Beniston et al., 
2007, Lenderink and Van Meijgaard, 2008).

The tendencies in recent climate change in Bulgaria has been investigated by many 
authors (Vekilska and Rachev, 2000; Topliiski, 2005; Velev, 2002, 2006; Alexandrov et 
al, 2004, Alexandrov, 2010; Drenovski and Stoyanov, 2010; Nikolova, 2014 etc.). The ex-
treme precipitation has been analyzed by Penkov (2002), Velev (2005), Chenkova (2010), 
Nikolova (2014). Since the mid-1990s, the trend of annual precipitation has been positive 
for most regions of Bulgaria. According to Bocheva et al. (2010) a considerable increas-
ing of average days with daily precipitation amount above 100 mm has been established 
for the period 1991–2007 in comparison to 1961–1990. Nikolova (2008) shows that ex-
tremely dry months in Bulgaria are with relatively high frequency in the 40s and 80s of 
the 20th century, but after 2000 there has been an increase in occurrence of extremely wet 
months. 

Despite the number of publications on extreme rainfall in Bulgaria, the variability in the 
climate system requires the updating of research with new data and methods. More regional 
research works are also needed. The present paper aims to present the results from the in-
vestigation of precipitation in Northeast Bulgaria in terms of the occurrence and temporal 
variability of extreme precipitation. The extreme high precipitation totals are analyzed by 
calculation of precipitation indices as number of wet days, maximum number of consecutive 
wet days, simple daily precipitation index, heavy and very heavy precipitation days.

STUDIED AREA, DATA AND METHODS

This present research work covers the territory of Northeastern Bulgaria. This is one of 
the main agricultural areas in the country for which the changes  in the precipitation regime 
and the occurrence of extreme rainfall are of particular importance.

The analysis of extreme precipitation is based on two types of data: monthly precipitation 
and daily precipitation from 10 weather stations located relatively evenly in the studied area 
(Table 1). The period of investigation is 1992–2008. The choice of the stations and the dura-
tion of the period are determined by the availability of daily precipitation data. The source of 
monthly data is National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgaria. 

The determination of months with extreme precipitation has been done against the empiri-
cal distribution of the initial data. Extreme wet months are defined as months whose monthly 
precipitation total is higher than 90 percentiles of empirical distribution in the period 1992–
2008. The extreme precipitation are analysed on the basis of precipitation indices defined by 
European Climate Assessment & Dataset project (https://www.ecad.eu/, accessed by 1 April 
2018). The indices are calculated on the basis of daily data as follows:
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1) Number of wet days – the days with R ≥ 1 mm, R – daily precipitation amount.
2) Simple daily intensity index – average precipitation amount during the wet days

                                                                      (mm/wet days), 

where: Rwj is precipitation amount for wet days W, where R ≥ 1 mm of the period j.
3) Maximum number of consecutive wet days – the largest number of consecutive days 

where R ≥ 1 mm.
4) Very heavy precipitation days – number of days where RRij ≥ 20 mm, RRij – daily 

precipitation amount for the day i of period j.

RESULTS AND DISCUSSIONS

EXTREME WET MONTHS FOR THE PERIOD 1993–2008

The results from the analysis show that during the period 1993–2008 at least one extreme 
wet month has been observed in all of years, with the exception of 2001. The highest fre-
quency of this indicator is for the periods 1997–1999 and 2002–2007 (Fig. 1). In 1997 and 
1998 100% of the analysed stations reported an extremely wet month and 90% of the stations 
have extremely wet month in the years 1999 and 2004. The wettest years were 2002 and 
2005, when at least one extreme wet month was observed in all 10 stations and three and 
more extreme wet months were observed respectively in 80% and 60% of the investigated 
stations (Fig. 2). 

NUMBER OF WET DAYS 

In general the annual number of wet days is above 60 for all of the investigated stations 
during the period 1993–2008. The exception is the year 2000 when this parameter varies 

Table 1
List of meteorological stations used in the research

Meteorological station Latitude Longitude Altitude /.m/

Venets 43° 33′ 26° 56′ 290
Vladimirovo 43° 34′ 27° 32′ 245
Dulovo 43° 49′ 27° 8′ 237
Kainardzha 43° 59′ 27° 30′ 173
Karapelit 43° 39′ 27° 34′ 227
Kubrat 43° 48′ 26° 30′ 201
Novi Pazar 43° 20′ 27° 11′ 126
Provadiya 43° 10′ 27° 26′ 56
Sitovo 44° 1′ 27° 1′ 
Tsar Kaloyan 43° 37′ 26° 15′ 180

���� � ∑ 𝑅𝑅����
𝑊𝑊  
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between 45 and 63. The wettest years were 1997 with more than 80 wet days in each of the 
stations and 2005 when the wet days were above 90, and in 60% of the analysed stations – 
above 100. 

The seasonal distribution of wet days shows maxima in spring for all of 10 stations 
(19–22 days) and minima in summer (15–18 days). The number of wet days during the 
winter and autumn is almost equal (17–20 days) (Table 2).

Fig. 1. Percentage of stations with at least 1 extreme precipitation month

Fig. 2. Percentage of stations with 3 and more extreme precipitation months
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SIMPLE DAILY INTENSITY INDEX 

Simple daily intensity index (SDII) shows that for the period 1993–2008 the mean pre-
cipitation amount of the wet days in most of studied stations is highest in 2005 (between 7.7 
and 11 mm) and 2002 (between 8.3 and 10 mm). The lowest values of SDII are in 2000 (be-
tween 5 and 7.6 mm) and 1996 (between 7 and 8.6 mm) (Fig. 3). The highest value of SDII 
in 2007 for station Tsar Kaloyan (13.3 mm) is due to the intensive rainfall in august 2007 
when the area was flooded. 

Table 2
Number of wet days during the seasons (average for the period 1993–2008)

Meteorological 
stations Winter Spring Summer Autumn

Venets 20 22 19 20
Vladimirovo 17 19 17 17
Dulovo 21 22 18 21
Kainardza 17 19 16 18
Karapelit 17 19 15 17
Kubrat 18 20 18 19
Novi Pazar 18 21 17 18
Provadiya 17 20 15 17
Sitovo 18 19 17 18
Tsar Kaloyan 17 21 17 19

Fig. 3. Simple daily intensity index (SDII) – annual average (mm)
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MAXIMUM NUMBER OF CONSECUTIVE  
WET DAYS

Seasonal distribution of maximum number of consecutive wet days shows the highest 
number in most of stations during winter and autumn. In winter during the periods 1995–1997 
and 2004–2006 the maximum number of wet days is five or more in most of the investigated 
stations. Seven or eight consecutive wet days were observed in 40% of the stations during 
1995 and in 30% of the stations during 2005. The lowest value of this index was established 
in 1994 (0–2), 2001 and 2002 (2–4) and 2008 (3). 

During the spring maximum number of consecutive wet days is 5 or 6 in most of the stud-
ied stations for the years 1997, 2000 and 2006. 

The calculations of the maximum number of consecutive wet days in the summer stand 
out for only one year – 1994, where the index is 5 or 6 for over 50% of the stations. During 
other years of the investigated period, the maximum duration of consecutive wet days is 
between 2 and 4.

In autumn above 5 consecutive wet days were observed almost in all of the investigated 
area during 1997, 2002, 2003, 2007 and 2008. The highest value of the consecutive wet days 
(13) is established in 2007.

Fig. 4. Percentage of stations with 3 and more very heavy precipitation days during the seasons
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VERY HEAVY PRECIPITATION DAYS

As very heavy precipitation days we consider the days with daily precipitation amount 
above 20 mm. The present analysis shows that very heavy precipitation days were observed 
most often in summer and autumn (Fig. 4). 

Three and more very heavy precipitation days were established in about 80–90% of the 
investigated stations for summer 1997, 2002 and 2005, and for autumn 1998, 2002, and 2003.

The calculations show that the highest number of very heavy precipitation days during the 
years for the period 1993–2008 were observed in 2005, 2002 and 1997 (between 10 and 17) 
and in 1998 and 2007 (up to 11–13 days) (Fig. 5).

Fig. 5. Number of very heavy precipitation days

CONCLUSIONS

The paper presents the peculiarities in occurrence of extreme precipitation months and 
variability of precipitation indices for one of the most important agricultural area in Bulgaria 
– Northeastern Bulgaria. The results from the research work allow making the following 
conclusions:

 • Since 2000 the occurrence of extremely wet months became more often but not in all 
of studied stations.

 • The number of wet days is the highest in 2005 and 1997. According to seasonal distri-
bution of the number of wet days the wettest season is the spring.

 • Simple daily intensity index shows that for the period 1993–2008 the mean precipita-
tion amount during wet days in most of studied stations is higher in 2005 and 2002, and 
reaches about 10 mm. 
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 • In most of the cases the maximum number of consecutive wet days during the seasons 
is 5 or 6 but in winters and autumn this index reach 7 and 8. The increasing of maxi-
mum number of wet days since 2000 is characteristic for autumn. 

 • Very heavy precipitation days are observed most often in summer and autumn. The 
years 2005, 2002 and 1997 make impression with the highest number of very heavy 
precipitation days (between 10 and 17). 
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Simeon Matev. GLOBAL WARMING AND ITS REGIONAL ACTIVITY IN THE TERRITORY OF SOFIA

The article reviews the monthly and annual distribution of tropical nights, ice days, snow cover days and the 
number of sunny days in Sofia for the past 30 years. A comparison is made with the reference period 1961–1990. 
They observe both logical and illogical dependencies with established temperature variations.

Key words: climate change, sunshine, tropical nights, ice days, snow cover.

УВОД

През средата на 80-те години на XX в. повишаването на температурата на въздуха 
започва да се разглежда като един от възможните сценарии за бъдещи изменения на 
климата или глобално изменение на температурата за дълъг период от време според 
Междуправителствената рамка по измененията в климата към ООН (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC, 2007) и U.S. Environmental Protection Agency – Climate 
Change Adaptation Plan (2012). Глобалното затопляне, измененията във валежните 
суми, увеличаването на честотата на екстремните явления и други последици от из-
мененията на климата влияят върху социални и икономически процеси и предпоста-
вят непрекъснатото им изучаване и доказване. Според Световната метеорологична 
организация (СМО) 1998–2017 г. са най-топлите двадесет години от 1850 г. насам, а 
според IPCC десетилетията между 1983 и 2012 г. – най-топлите за последните 1400 го-
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дини. Главна препоръка на IPCC е изучаването на регионалните изменения на климата 
(IPCC, 2014).

Изменението на температурата и валежите на територията на България се изследва 
от много автори – Велев (1998, 2007, 2011), Топлийски (2005), Н. Николова (2002, 
2007), Сиракова и Матеев (2009), Александров (2010), Г. Рачев (2010, 2102, 2016) Н. 
Рачев и Димитрова (2016). Анализите удостоверяват рязко повишаване на температу-
рата на въздуха след 2000 година, по-отчетливо през лятото и зимата и по-малко през 
пролетта и есента. При валежите е установена тенденция към намаляване на валеж-
ните суми до края на миналото столетие и увеличаване през последните 10 години в 
Североизточна България и части от Централна България, но намаляване в югозапад-
ните райони. Най-голямо намаление на валежите с повече от 25% на годишна база се 
наблюдава в някои високопланински станции (Велев, 2012; Г. Рачев, 2016). Зачестяват 
случаите на интензивни валежи в нашата страна. Изводите от проект CECILIA за 
България са, че през следващите десетилетия зимите ще бъдат по-меки, ледените дни 
ще намалеят, броят на летните дни ще се увеличи до 90 дена през 2021–2050 (увелича-
ване между 18–20% до 40% в равнинните места на Южна България), горещите дни ще 
се увеличат до 30% до края на XXI в. 

В посочения контекст настоящата работа изследва регионалните проява на глобал-
ното затопляне на територията на страната (на примера на София) чрез четири клима-
тични индикатора – т. нар. леден ден и тропическа нощ, брой дни със снежна покрив-
ка, брой дни със слънчево греене. 

ИЗХОДНИ ДАННИ И МЕТОДИ  
НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изходна информация в настоящото изследване са данните за температурата на въз-
духа, снежната покривка и месечните и годишните суми на слънчевото греене, получе-
ни от НИМХ. Изследваният период е от 1961 до 2017 г. включително. За сравнителния 
анализ се използват периодите 1961–1990 и 1988–2017. Първият период е препоръчан 
от СМО, а вторият дава представа за съвременния климат. Данните се отнасят за стан-
ция София.

За изследване на измененията на климата в настоящата работа се анализират 
следните климатични индикатора – „леден ден“ и брой дни със снежна покривка, 
„тропичес ка нощ“ и брой дни със слънчево греене (от общо 27 показателя, въведени 
от експертния екип на Световната метеорологична организация 2012 г. (Expert Team 
for Climate Change Detection Monitoring and Indices, ETCCDMI)). Индикаторът „леден 
ден“ е денонощие с температура на въздуха под 0 °С. За ден със снежна покривка се 
счита този, в който при сутрешното климатично или синоптично измерване покри-
тостта на земната повърхност е над 50% със средна дебелина на покритост над 0,5 cm. 
Има дни, при които снежна покривка се образува след сутрешното измерване, или пък 
се стопява преди него. В тези случаи не се отбелязва ден със снежна покривка, въпреки 
наличието на такава в някое от измерванията през денонощието. Индикаторът/индек-
сът „тропическа нощ“ се дефинира като нощ, когато минималната температура е по-
голяма или равна на 20 °C (Vincent et al., 2005; Alexander et al., 2006; WMO 2009; EEA 
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Report 2012; Donat et al., 2013; DWD 2013). Посоченият индекс е един от надеждните 
показатели за затопляне (Lisa et al., 2009; Russo and Sterl, 2011). Показателят слънчево 
греене изразява сумата часове слънчево греене

РЕЗУЛТАТИ

Брой ледени дни. Средногодишният брой ледени дни през 1961–2017 г. е 21 – малко 
по-малък от референтния период 1961–1990 и с два дена повече спрямо 1988–2017 
(табл. 1). С най-много ледени дни е януари – 7,8 ледени дни, а с по-малко декември 
(шест дена) и февруари (четири дена). През март и ноември средния брой ледени дни е 
0,8 или по-малък, както предходните месеци с референтния период. При сравнение със 
стандартния период 1961–1990 година се забелязва намаление на броя на ледени дни

През всички месеци на изследвания период броят на ледените дни намалява, с из-
ключение на месец декември, когато се увеличава незначително. 30 ледени дни за го-
дина са отбелязани само през 1991 г. С най-много ледени дни през януари е 2017 г. –  
22 дни, а през декември, също 22 дена, 2001 г. Най-много ледени дни през февруари 
има през 2003 г., а през ноември (седем ледени дни) през 1988 г. (в година от референт-
ния период). Март месец също допълва екстремността на новия период (1988–2017), 
като максималният брой ледени дни през март – пет дена, е през 2005 и 1995 г. и вед-
нъж през 1961–1990 (1962 г.). Ледени дни се регистрират през април (2003) и октомври 
(1997), но само през изследвания период. Двата последни случая са в условията на 
снеговалеж. През периода 6–12 януари 2017 г. температурата само за три часа е била 
над минус 10 °С, което означава 145 часа с температура ≤10 °С – случай, сравним само 
с рекордно студения януари на 1893 г. Или с други думи, екстремност през период с 
често повторение на зими с температури значително над нормите. По-малкият брой 
ледени дни, но случващи се в по-дълъг период кореспондира с глобалното затопляне.

Брой дни със снежна покривка. За последните 30 години средногодишният брой на 
дни със снежна покривка е 54,4 – увеличение с 11% (табл. 1). Максималният брой дни 
със снежна покривка – 90, е през референтния период (по-конкретно – през 1981 г.), а 
през изследвания период – 88 (през 2012 г.). През 1961–2017 г. се отчита шест години 

Таблица 1
Table 1

Брой ледени дни и брой дни със снежна покривка в София
Number ice days and day with snow cover in Sofia

Индикатор Период I II III IV … X XI XII Год.

Брой 
ледени дни

1988–2017 7,8 3,8 0,8 – … – 0,8 6,0 19,2
1961–1990 9,7 4,7 1,4 – … – 1,2 5,8 22,7
1961–2017 9,0 4,4 1,1 – … – 0,9 5,9 21,3

Брой дни със 
снежна покривка

1988–2017 18,7 13,0 5,6 0,8 … 0,3 4,1 11,9 54,4
1961–1990 17,1 11,3 4,7 0,1 … 0,1 3,5 11,7 48,5
1961–2017 18,4 12,5 5,3 0,5 … 0,2 3,8 11,8 52,5
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със 70 и повече дни със снежна покривка, докато в референтния – само един случай 
(през 1981 г.). Най-малко дни със сняг – седем, се установяват през 1972 г. Най-много 
снежни дни има през януари, февруари и декември и по-малко през март, ноември, 
април и октомври. В сравнение с референтния период се наблюдава равномерно нара-
стване на дните със снежна покривка през отделните месеци. Значително увеличение 
на снежните дни се наблюдава през април: четири през 1961–2017 г. и 25 през изслед-
вания период (с максимален брой – шест дена през 1995 г. и седем дена през 1997 г.). 
През 1991–2003 г. се регистрират осем години с дни със снежна покривка, а от 2003 
до 2017 г. снежна покривка е отчетена само на 2 април 2012. Резултатите показват 
нееднозначно увеличение на дните със снежна покривка през последните 30 години.

Брой на дните с тропични нощи. За разлика от ледените дни, броят дни с тропични 
нощи е сравнително малък през годината, а има и години без регистриране на този 
индикатор. Броят тропични нощи в съвременния климатичен период варира от 0 до 7 
при средногодишна стойност 1,6 и 0,5 за референтния период (табл. 2). 

Намалява и броят на годините без тропични нощи. През референтния период тро-
пични нощи се установяват веднъж на две години и половина, а в съвременния почти 
всяка година се регистрират такива нощи – от 2000-та година до 2017 г., само в три 
години не са отчетени тропични нощи. Максималният брой тропични нощи за годи-
на и при двата периода е седем – съответно през 1987 г. и 2012 г. През референтния 
период тропични нощи се регистрират основно през юли, а през изследвания период 
– през юли и през август (табл. 2). Не са редки случаите и на юнски тропични нощи. 
През 2015 г., на 6 септември, е отбелязан минимум от 20,6 °С – първата тропична 
нощ в историята за месец септември. Резултатите показват удължаване на периода 
със случаи на тропични нощи – факт, кореспондиращ на удължения период с въз-
можни ледени дни. 

Часове слънчево греене. За последните 30 години средногодишно в София слънче-
вото греене е 2247 часа – малко над 48% от теоретично възможното (табл. 3). 

Закономерно най-много са слънчевите часове през месец юли, когато се съчетават 
дългата продължителност на деня и намалението на общата облачност. С близки стой-
ности е и август, но интересното, е че юли е с 65% от възможното слънчево греене, 
а август – с 67%. С други думи август е месецът с най-голямо слънчево греене спря-
мо възможното, въпреки по-малкото на брой слънчеви часове. Това означава, че през 

Таблица 2
Table 2

Брой тропични нощи в София 
Number tropical days in Sofia

Индикатор Период I … VI VII VIII … XII Год.

Брой 
тропични 
нощи

1988–2017 0,1 0,8 0,7 1,6

1961–1990 0,4 0,1 0,5

1961–2017 0,1 0,6 0,4 1,1
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август има най-малко облачност. С най-малко часове слънчево греене е декември с 
малко под 25% от възможното. Спрямо референтния период, съвременният климат 
показва по-голяма слънчевост, изразяваща се с над 10% повече слънчеви часове 
през годината. Различия се наблюдават в годишния режим. Почти всички месеци 
показват увеличение на слънчевите часове от 1 до 24%. Най-голямо е увеличението 
през февруари и март – с 23–24%. Обратно, през ранните есенни месеци часовете 
слънчево греене са по-малко в сравнение с 1961–1990. Потвърждение на по-голяма-
та слънчевост през последните 30 години е факта, че с по-малко от 2000 часа са само 
три години (1936 часа през 2014 г., година с много облачност и изключително голе-
ми валежи). През периода 1961–1990 г. се регистрират 13 години с годишна сума на 
слънчевите часове под 2000 часа. С най-ниска стойност от 1820,9 часа се отличава 
1981 г. „По-слънчевите“ месеци се наблюдават през съвременния климат. През юли 
2007 г. са отбелязани 400 часа слънчево греене, което означава 13 часа слънчево 
греене на ден. През референтния период екстремно високата месечна стойност е 
349,5 часа (1965 г.). Месецът с екстремно нисък брой слънчеви часове е декември 
– 18,5 часа (1969 г.) – около 40 слънчеви минути средно на ден. През настоящия 
период екстремно малко слънчеви часове са отбелязани също през декември, но 
стойността е значително по-висока – 30,5 през 2002 г. Данните за слънчевото греене 
и изменението на сумите през годините показват косвено за намаление на облач-
ността, доколкото слънчевото греене зависи от астрономически, природогеограф-
ски и циркулационни фактори (Лингова, 1981). С много голяма вероятност първите 
два фактора не са претърпели промени или ако има изменение, то е незначително. 
Очевидно става въпрос за промяна в условията на облакообразуване и застой на 
облачната покривка над района на София, а увеличеният брой слънчеви часове по-
казват значително намаление на облачността през пролетните и летните месеци и 
задържане на нива близки до тези през базисния период през есента. Тези факти 
могат да се докажат безспорно само при наличие на публично достъпна метеороло-
гична информация. Увеличението на часовете слънчево греене е възможно да не са 
отражение на глобалното затопляне, защото слънчевото греене зависи по-скоро от 
циркулационни фактори.

Таблица 3
Table 3

Среден брой часове слънчево греене в София
Average hours of sunshine in Sofia

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

1988–
2017 87,6 120,5 168,3 189,4 232,8 268,0 316,5 304,7 219,2 164,6 107,4 67,9 2247,1

1961–
1990 74,1 97,5 136,3 169,6 211,6 240,9 286,2 272,3 216,4 170,2 95,9 63,9 2034,7

1961–
2017 80,0 107,2 151,7 179,5 223,6 256,2 299,9 287,6 218,2 166,4 101,4 64,9 2136,6
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ИЗВОДИ

Настоящото изследване доказва, че глобалното затопляне не се свързва само с пови-
шение на температурата на въздуха. Индикаторите „леден ден“ и брой дни със снежна 
покривка, „тропическа нощ“ и брой дни със слънчево греене за периода 1961–2017 г.  
на регионално равнище кореспондират с общата тенденция. Настоящата работа раз-
ширява и допълва досегашните изследвания за изменение на климата на територията 
на страната и е първата от поредица подобни.

SUMMARY

The issue of climate change has become more and more relevant over the last few years 
not only in the scientific field but also in the life of people. The average temperatures are a 
constant increasing. The annual rainfall in the most part of country are increasing too, but in 
the high mountains area there is a significant decrease over 20%. Four more meteorological 
indicators are covered in this article: the number of ice days, the number of tropical nights, 
snow-covered days, and sunshining hours. A detailed analysis of two 30-year-olds was made 
– the reference period from 1961–1990 was compared to the current 1988–2017. The icy days 
are decreasing in the present. The tropical nights are increasing. This are expecting results 
with a view to Global Warming. However, both indicators show an increase in extremity and 
an extension of the period of possible occurrence. Unexpectedly the day with snow cover 
increase by about 10% over the baseline period. Sunshiane hours are increasing too – the 
highest in the spring months by over 20%. The results show both – a good correlation with 
rising temperatures and some illogical and extreme manifestations that confirm the theory of 
scientists for more intense atmospheric processes in the present and most likely in the future. 
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Nelly Hristova, Ivan Penkov, Kalin Seymenov. FLUCTUATION AND CLIMATE ELASTICITY of ANNUAL 
STREAMFLOW IN BULGARIA 

Assessment of annual streamflow is an important task of hydrology science and a significant indicator of 
climate change. The present study describes chronological changes, fluctuation, and sensitivity of streamflow to 
the climate of Bulgaria during 1997–2016. The work is based on publicly available data of annual water resources 
in the country. Statistical procedures and nonparametric estimator “climate elasticity” are applied. The obtained 
results indicate homogeneity and randomness of the time series of annual streamflow. The annual volume of water 
resources in 1997–2016 is very close to the referent periods, but with larger fluctuation, because the investigating 
period includes extreme wet and extremely dry years. The runoff coefficient is 0.24 and correlation between annual 
flow and precipitation is 0.66. Precipitation elasticity of annual streamflow of Bulgaria is 0,94 and for Lom River – 
between 0.46 (for the mountain part of catchment area) and 1.48 (for the plain part of river basin). Climate elasticity 
of annual flow implies that the streamflow would change on-average 9.4% or equal than the foresight of the model 
ALADIN. This results are confirmed by climate elasticity of streamflow in Lom catchment area. This work is the 
first estimation of the water resources during XXI century in Bulgaria and complements previous studies.

Kew words: annual streamflow, climate change, variability, climate elasticity, Bulgaria.

УВОД

Изучаването на изменчивостта на речния отток в условията на положителен тренд 
в изменение на температурата на въздуха и на промените в моделите на разпреде-
ление на валежите се основава през последните десетилетия на прилагането на нови 
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методични процедури – уейвлет трансформации (Smith et al., 1998; Nalley et al., 2012 
и др.), фрактална диагностика (Kantelhardt et al., 2006), detrended fluctuation analysis 
(DFA) във вариант Fourierdetrended fluctuation analysis (Chianca et al., 2005 и др.) и 
multifractal detrended fluctuation analysis (MFDFA) (Koscielny-Bunde et al., 2006; Hajian, 
Movahed, 2010; Rybski, et al., 2011 и др.), change-point analysis (Burn, Elnur, 2002; Tan, 
Gan, 2015 и др.) и модели – ARMA/ARIMA, Soil and Water Assessment Tool (SWAT), 
Hydrological Bureau Water balancesection (HBV), TOPMODEL (Devi et al., 2015), 
StreamFARM model (Rebora et al., 2006; von Hardenberg et al., 2007), SWAT (Cuo et al., 
2016) и др. Някои от посочените модели се прилагат за моделиране и прогнозиране 
на месечните и годишните водни обеми в отделни речни басейни – Божилова (2003), 
Йорданова (2003), Ribarova et al. (2008), Bojilova (2006, 2010, 2011, 2017), Nedkov, 
Artinyan (2017), Yordanova et al. (2017), на воднобалансовите елементи – Йорданова 
(2003, 2005), Artinyan et al. (2008), Няголов и др. (2014), Artinyan et al. (2017), на водни-
те количества при наводнения – Ribarova et al. (2009), Mavrova-Guirguinova, Pencheva 
(2017) и др. Към тях се отнасят и моделите за определяне на годишния отток на основата 
на регионални зависимости на средногодишния отток от площта на речния басейн за 
хомогенни райони – Ранкова и Крумова (2016), Димитров и др. (2017), Ninov et al. (2017). 

Друг подход за анализ на изменчивостта на оттока спрямо климатичните влияния е 
използването на различни индекси и показатели – коефициент на речния отток, клима-
тична еластичност (climate elasticity of streamflow), Hurst exponent и др. Подобен под-
ход използват Генев (2000, 2002, 2005), Герасимов и Божилова (2003), Герасимов и 
др. (2003, 2005), Герасимов и др. (2004), които анализират годишния отток до 2000 г., 
за 106-годишен период, през призмата на различни климатични сценарии. Представа 
за тенденциите в годишните колебания на водните ресурси до 2000 година дават 
още анализите на Лазаров и Зяпков (2003) и Няголов и др. (2012). Настоящата рабо-
та представ лява продължение (до известна степен) на тези проучвания. Публичната 
хидромет рична информация през последните две десетилетия формира времеви ред 
с продължителност, репрезентативна за анализ на изменчивостта на годишния от-
ток и неговата реакция на климатичните въздействия. В посочения контекст целта на 
настоя щата работа е да анализира вариабилността и климатичната еластичност на реч-
ния отток в България за периода 1997–2016 г.

ИЗХОДНИ ДАННИ И МЕТОДИ  
НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Основа за настоящото изследване са публичните данни за речния отток, предоставя-
ни от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в „Бюлетин за състоянието на 
водните ресурси на Република България“ от 2001 до 2009 г., от Изпълнителната агенция 
по опазване на природната среда (ИАОС) – във „Води – Състояние на водните ресурси 
и качеството на водите“ и от бюлетините „Състояние на реките“ (от 2006 до 2009 г.) и 
„Годишна хидрологична оценка на регистрирания отток“ от 2010 до 2016 г., публику-
вани от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Бюлетините 
на МОСВ се посочва, че годишният отток (в посочения период на публикуване) е из-
числяван на основан на 18 наблюдателни пункта с обща площ 70 473 km2, а водните 
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ресурси определяни от 15 ХМС с обща площ 80 660 km2. В сведенията на НИМХ е 
отбелязано, че направените оценки се отнасят за регистрирания отток, „…който е по-
малък от естествения, като разликата се задълбочава в сухите години – до 20 и повече 
процента“. Редиците от средногодишния отток (Qср.г, в m3x106) са получени от наблю-
дения на водните обеми в долните течения на главните реки и не включват сведения 
за речни водосбори без хидрометрични постове (Ранкова, Крумова, 2016). Бюлетините 
на НИМХ съдържат оценка за измененията на годишния отток спрямо норми за 30-го-
дишни периоди с различни начални и крайни години – 1960–1990, 1971–2000, 1981–
2010, както и за предходни години. За най-представителен се препоръчва периодът 
1971–2000, възприет и в повечето европейски страни. Ninov et al. (2017) предлагат нов 
референтен период – 1981–2015, който според авторите включва измененият отток 
под влияние на антропогенната дейност и е установен постоянно за територията на 
страната. От 2013 г. НИМХ, МОСВ и Изпълнителната агенция „Проучване и поддър-
жане на река Дунав“ (ИАППД) към Министерство на транспорта публикуват данни за 
възобновяемите пресни водни ресурси в България (с и без оттока на р. Дунав), вале-
жите, евапотранспирацията и подземните води. Средно многогодишният речен отток е 
изчислен за периода 1981–2015. Внимателният прочит на бюлетините открива редица 
несъответствия между хидрометричните данни, посочени от трите източника на ин-
формация, неточности относно нормите за референтните периоди, отклоненията (в %) 
спрямо предходната година и др. Данни за годишния речен отток са публикувани и в 
„Национална стратегия за развитие на водния сектор“, 2012 г. Крайният резултат от 
направеното проучване е оформянето на времеви ред от годишен речен отток с дължи-
на 20 години (1997–2016) за територията на страната. Хидрометричната информация 
е за календарна година. Стойностите на годишния отток за изчислителния период се 
сравняват с трите референтни периода, посочени в бюлетините на НИМХ.

За коректен анализ на вариабилността и климатичната еластичност на речния от-
ток, времевите редове от годишни водни обеми и валежи са оценявани за еднородност 
– чрез двойносумарната крива, за случайност – чрез непараметрични статистически 
критерии, за сходство в разпределението на двете редици – по критерия на Уилкоксон 
(Wilcoxon signedrank test). Корелационният коефициент валежи-речен отток е опреде-
лен на основата на регресионния анализ, по коефициента на Pearson (Pearson-Brave).

Климатичната еластичност на речния отток (Sankarasubramanian et al., 2001), нари-
чана sensitivity factor от Schaake, 1990, Dooge, 1992 и от Dooge et al., 1999, magnification 
factor – от Kuhnel et al., 1991 (цит. по Sankarasubramanian et al., 2001) и precipitation 
elasticity of streamflow – от Chiew, et al., 2006), се дефинира като пропорционално изме-
нение на речните водни обеми (Q) спрямо вариабилността на валежите (P) по израза:

(1)                                                ,

трансформиран от Sankarasubramanian et al. (2001) в непараметричния индикатор:

(2)                                               .
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Fu et al. (2007) предлагат двупараметричен индикатор, който е по-надежден според 
Allaire et al. (2015) и Tsai (2016), а Andréassian et al. (2017) въвеждат абсолютна и отно-
сителна климатична еластичност на речния отток.

РЕЗУЛТАТИ

Предварителният статистически анализ удостоверява хомогенност (на основата на 
двойносумарната крива и на резултатите от Pettitt‘s test, Standard Normal Homogeneity 
Test – SNHT test, Buishand’s test и von Neumann test, при всички от които р ≥ α), слу-
чайност (чрез one-sample runs test и по критерия за значимост на коефициентите на 
автокорелация) и лог-нормално разпределение (установено чрез теста на Shapiro-Wilk 
– статистиката W = 0.926, р = 0,184 или р > 0,05, Q–Q плотът и емпиричната хистогра-
ма) на времевия ред от годишни стойности на речния отток. Същият анализ устано-
вява еднородност на редиците от речен отток и валежи (по параметричните тестове 
на Стюдънт и F-тест на Фишер и на непараметричните тестове на Mann-Whitney –  
U test и на Wald-Wolfowitz) и сходство на емпиричните разпределения на (по теста на 
Уилкоксон – p (0,0001) е по-малка от нивото на значимост α = 0,05. 

Средно многогодишната стойност на регистрирания речен отток за 2000–2016 г. е 
17 568,1*103 m3 (с грешка 6,7 при коефициент на вариация 0,37) и е най-близо до норма-
та за 1961–2006 г. (17 891*103 m3), както и до тази, изчислена за 106-годишен период от 
Герасимов и др. (2003) – 198,84 mm (които, трансформирани в обем, дават 17 604*103 m3).  
Посоченото сходство намира своето обяснение с включването в изчислителния период 
на години с екстремна водност, определени като такива спрямо теоретичните криви на 
обезпеченост за 30-годишния период 1945/46–1974/75 (Хидрологичен справочник…, 
1982). Средно многогодишният отток за 2000–2016 е по-малък от определения от 
Бецински (1990) – 20,16 млрд. m3 за 1945/1946–1974/1975, от нормите за 1950/1951–
1989/90 – 19 352*103 m3, за 1960/1961–1989/1990 – 18 391*103 m3 (цит. по Лазаров, 
1996) и 1974–2008 г. – 18,085 млрд. m3 (Национална стратегия за управление…, 2012). 
Отклоненията от посочените норми не превишават 10% и дават основание средно-
многогодишният речен отток на територията на страната да се оцени като относително 
устойчив, с обем между 17,0–18,0 и 20,0 млрд. m3. Коефициентът на вариация (Сv) е 
0,43, по-голям спрямо посочените 30-годишни периоди, за които варира между 0,31 
и 0,34. Установената вариабилност на годишния отток за 1997–2016 г. се обяснява с 
по-малката дължина на редицата от една страна и с включването във времевия ред на 
членове с много малка повторяемост. 

Водните обеми през 1998–2016, съотнесени спрямо нормата за 1961÷1990, 
1971÷2000, 1981÷2010 и 1961÷2006, определят за многоводни годините 2005, 2015, 
2010, 2006 и 2014 (по реда на тяхната обезпеченост – р ≤ 25%), за маловодни – 2001, 
2000, 2011, 2002 и 2008 г. (по реда на тяхната обезпеченост – р ≥ 75%), а останалите 
години – за средноводни години (фиг. 1). 

Най-големи отклонения от нормата за посочените референтни периоди се регис-
трират през 2005 г., когато превишението на оттока е над 200%, и през 2001 г., с воден 
обем, който съставлява около 30% от нормата. Степента на водност се откроява добре 
и при K-mean клъстеризацията. При зададени пет клъстера, се обособяват две групи 
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Фиг. 1. Хронологичен ход на годишния отток за 2000–2016 и нормата за различни периоди  
(по данни от НИМХ, http://hydro.bg/bg/data/reki)

Fig. 1. Annual streamflow for 2000–2016 and for different others periods (source NIMH)

Фиг. 2. Зависимост между валежите и речния отток за 1997–2016

Fig. 2. Precipitation-Streamflow relationships for 1997–2016
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многоводни години – 2005 и 2015 и 2006, 2010, 2014. В самостоятелна група се отделя 
много сухата 2001 г., и сухите години 2000, 2002, 2007, 2008 и 2011, средноводните 
години – 2003, 2004, 2009, 2012, 2013, 2016.

Проследяването на връзката валежи – отток за изследвания период установява 
средна зависимост между двете изследвани величини – коефициентът на корелация по 
Pearson – 0,663, е статистически значим при 0,01 и двустранен критерий. Полученият 
резултат се обяснява със съотнасянето на валежите и повърхностните води в календар-
на, а не в хидроложка година. Графичната зависимост между двете изследвани величи-
ни е представена чрез 95%-доверителни интервали (фиг. 2).

Подобна тясна зависимост валежи-речен отток се установява за многогодишния им 
ход през изследвания изчислителен период (фиг. 3). 

Сходството в многогодишния ход на валежите и речния отток на територията на 
страната за 1997–2016 се доказва и чрез съпоставяне на стандартизирани отклонения 
на годишните им стойности (фиг. 4). Наблюдаваните непреки съответствия между из-
следваните величини – през 1997, 2002, 2006, 2007, 2009 и 2016 г., се дължат на непъл-
ното трансформиране на валежите в отток през календарни години. 

Коефициентът на оттока е 0,24 и варира от 0,14 (2001) до 0,39 (2015), с Сv = 0,26. 
Неговата стойност е по-ниска от получената за периода 1935–1955 – 0,27 (Панайотов, 
1961) и по-висока от тази за периода 1981–2015 – 0,22 (определена по данните за сред-
ната стойност на валежите и речния отток за посочения период). Отточният коефи-
циент удостоверява устойчиво и постоянно съотношение между валежите и речния 
отток на територията на страната и слабо увеличаване на евапотранспирацията с малка 
вариабилност.

Фиг. 3. Хронологичен ход на валежите и речния отток за 1997–2016

Fig. 3. Annual precipitation and annual streamflow for 1997–2016
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Средната многогодишна стойност на климатична еластичност на речния отток, 
или на неговото пропорционално изменение спрямо вариабилността на валежите, 
е 0,94 и сходна с резултатите, получени от Sankarasubramanian and Vogel (2003) за 
1337 речни басейна в САЩ, от Chiew et al. (2006) за 521 водосбора в света (и най-
вече с тези от средните и големите географски ширини на Северното полукълбо), 
и от Tsai (2017) за източните части на САЩ. Получената стойност на ɛp показва, че 
изменение на годишното количество на валежите с 10% ще предизвика изменение 
на речния отток с 9,4%. Климатичната еластичност на речния отток е с голяма не-
устойчивост за анализирания период – Сv = 0,45. Връзките между стойностите на ɛp с 
валежите, с речния отток и с коефициента на оттока показват, че абсолютните про-
мени на речния отток за дадена абсолютна промяна на валежите ще бъде отразена 
като по-голяма еластичност в речни басейни с по-нисък отточен коефициент. Според 
климатичните сценарии за България, разработени в НИМХ-БАН (модел ALADIN), 
през периодите 2013–2042 г., 2021–2050 г., и 2071–2100 г., речният отток ще намалее 
с –9,3% спрямо нормата за 1976–2005 г. (Александров, 2014). Полученият резултат 
за ɛp в настоящата работа показва сходно изменение. За потвърждение на получените 
резултати се използват данните за годишните валежи и отток в речния басейн на  
р. Лом за период от 54 години (1960–2014). В планинската част на водосбора ɛp = 0,46, 
а в равнинната част е 1,48. Този фрагмент от климатичната еластичност на годиш-
ния отток в речните басейни очаквано удостоверява по-малки изменения на речните 
водни обеми при изменения на годишните валежни суми в планинските водосбори в 
сравнение с равнините и се нуждае от допълнителни изследвания. 

Фиг. 4. Стандартизирани отклонения на валежите и речния отток за 1997–2016

Fig. 4. Standardize data of precipitation and streamflow for 1997–2016
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът на годишния речен отток за 1997–2016 г., формиран на територията на 
страната, показва, че средногодишният воден обем – 17 568,1*103 m3 е най-близък 
до нормата за 1961–2006 г., сходен по вариабилност за други изчислителни периоди, 
без закономерности в редуването на маловодни, средноводни и многоводни години. 
Изменчивостта на годишните водни обеми за 1997–2016 г. е в съответствие с колеба-
нията на валежите и средномногогодишен отточен коефициент 0,24, свидетелстващ 
за слабо увеличение на изпарението. Климатичната еластичност на годишния речен 
отток в България е 0,94 и показва абсолютно намаление/увеличение на годишните во-
дни обеми с 9,4% при съответно намаление/увеличение на годишните валежни суми. 

Настоящата работа е първата оценка на годишните водни обеми на територията на 
страната след 2000 г. и допълва досегашните изследвания за годишния речен отток. 
Определената климатична еластичност на речния отток дава нова информация за въз-
можните изменения на хидрологичните процеси в България. 

SUMMARY

Assessment of annual streamflow is an important task of hydrology science and a sig-
nificant indicator of climate change. The present study describes chronological changes, 
fluctuation, and sensitivity of streamflow to the rainfall of Bulgaria during 1997–2016. The 
work is based on publicly available data of annual water resources in the country. Statistical 
procedures and nonparametric estimator “climate elasticity” are applied. The obtained re-
sults indicate homogeneity and randomness of the time series of annual streamflow. The 
mean value of streamflow in 1997–2016 is very close to the referent periods, but with larger 
fluctuation, because the investigating period includes extreme wet and extremely dry years. 
The runoff coefficient is 0.24 and correlation between annual flow and precipitation is 0.66. 
Precipitation elasticity of annual streamflow of Bulgaria is 0,94 and for Lom River – between 
0.46 (for the mountain part of catchment area) and 1.48 (for the plain part of river basin). 
Climate elasticity of annual flow implies that the streamflow would change on-average 9.4% 
or equal than the foresight of the model ALADIN. This results are confirmed by climate 
elasticity of streamflow in Lom catchment area. This work is the first estimation of the annual 
streamflow during XXI century in Bulgaria and complements previous studies.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК  
НА РЕКА СЛИВНИШКА

ИВАН ПЕНКОВ, МАРИО ПЕТКОВ

Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

Ivan Penkov, Mario Petkov. ESTIMATION OF MAXIMUM FLOW OF THE SLIVNISHKA RIVER

The study is an attempt to calculate the maximum flow of the Slivnishka River with a 5% probability of 
occurrence (statistical repeatability once every 20 years), without information from hydrometric measurements. For 
this purpose hydrological data rows are compiled with data from nearby situated gauging stations, which include 
time series of annual maximum river flow. Their statistical parameters are with positive asymmetry, significant 
coefficients of variation and logarithmic-normal distribution. The methods of “regionalization”, hydrological 
analogy and the methods proposed by S. Gerasimov were used for calculating the maximum flow. The results from 
the applied methods for determining the maximum flow of the Slivnishka River are comparable, but discussable.

Key words: Water Act, floods, river floodplains, maximum flow, surface runoff.

УВОД

През 2015 година, в Допълнителните разпоредби на Закона за водите (ЗВ) бе на-
правено допълнение в определението на понятието „крайбрежни заливаеми ивици на 
реките“. В текста бе добавен термина „максимални“ и по смисъла на ЗВ „крайбрежни 
заливаеми ивици на реките“ са земите, които се заливат:

 • в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите 
– при наличие на диги;

 • (доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) при протичане на средномногогодишните макси-
мални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 
години – за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.
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Част от дейностите за определяне на крайбрежните заливаеми ивици на реките в 
България са изпълнени, защото според изискванията на Директива 2007/60/ЕС относ-
но оценката и управлението на риска от наводнения и разпоредбите на ЗВ в България 
са разработени карти на районите под заплаха от наводнения. Тези карти включват и 
зоните, които могат да бъдат наводнени с висока вероятност за настъпване – веднъж на 
20 години. Но картите под заплаха от наводнения са съставени за конкретни участъци 
от реките, т. нар. „райони със значителен потенциален риск от наводнения“ (РЗПРН) и 
по този начин са определени заливаемите ивици за малка част от поречията в България.

Според разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) заливаемите ивици на реките могат 
да бъдат държавни, общински и частни и в този смисъл могат да се налагат различ-
ни забрани, ограничения и санкции. Определянето на заливаемите ивици на реките в 
България предстои и представлява мащабна като дейности, финансов ресурс и време-
траене задача. 

Изследването е актуално, защото изчисляването на параметрите на максималния 
отток на река Сливнишка е основен етап при определяне на нейните крайбрежни за-
ливаеми ивици.

Цел на изследването е изчисляването на максималния отток на река Сливнишка 
като основен етап при определянето на крайбрежните заливаеми ивици на реката, съ-
образно дефинициите в ЗВ.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обект на изучаване в настоящата разработка е водосборният басейн на река 
Сливнишка (фиг. 1).

Река Сливнишка е десен приток на река Блато, поречие Искър. Водосборният ѝ 
басейн заема част от североизточните склонове на планината Вискяр, с най-висок връх 
Мечи камък – 1077 m. Сливнишка река извира на 960 m н.в. на около 450 m ССИ от 
вр. Мечи камък в землището на с. Ракита (Хидрологичен справочник... 1958). Релефът 
на водосбора се характеризира като нископланински, равнинно-хълмист. В горната 
си част басейна има ветрилообразна форма, с развита гъста и дълбока ровинна мрежа 
и силно разчленение на склоновете. Преди село Бърложница река Сливнишка завива 
на изток и при село Алдомировци навлиза в Софийското поле. Влива се отдясно на 
река Блато на 537 m н. в., в близост до кв. Обединение на гр. Костинброд. Река Блато 
води началото си от многобройните карстови извори в околностите на селата Безден 
и Опицвет и отводнява карстовия масив на цялата Понор планина. Река Блато е най-
голямата река в западната част на Софийското поле с водосборна площ 774.1 km2 и 
дължина 29,5 km.

КРАТКА ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

В по-голямата си част водосборът на река Сливнишка се намира в Сливнишката син-
клинала, плитка гънкова структура, изпълнена с неогенски седименти, литоложки пред-
ставени от песъчливо-чакълести отложения с глинест запълнител в основата до глини 
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в горните части на разреза. Дебелината им в отделни части надвишава 50–100 m. Те 
залягат върху силно напукани и окарстени среднотриаски и горноюрски варовици, кои-
то са южно продължение на Опицвет-Драговищенския басейн, част от южното бедро на 
Свогенската антиклинала.

Фиг. 1. Водосборен басейн на Сливнишка река

Fig. 1. Slivnishka river basin
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Водосборният басейн на река Сливнишка, като част от Софийската котловина, се 
намира в областта с умерено-континентален климат.

Почвите в нископланинската пояс на водосбора на река Сливнишка са плитки излу-
жени канелено-горски почви. Най-разпространени са излужените смолници, които са с 
тежък механичен състав, голяма влагоемност и водозадържаща способност и по-малка 
водопропускливост.

Водосборът на Сливнишка река е слабо залесен, горската растителност е предста-
вена от отделни петна средностъблени широколистни и изкуствено залесени гори. 
Преобладават обработваеми площи и ливади. 

Основните морфохидрографски характеристики на водосбора на река Сливнишка 
по цифров модел на релефа (ЦМР) са дадени в табл. 1.

Таблица 1
Table 1

Хидрографски характеристики на водосборния басейн на река Сливнишка
Hydrographic characteristics of drainage basin of river Slivnishka

Река F, km2 L, km Hср, m J, ‰ G (km/km2) r, %
Сливнишка – до 

гр. Сливница 141,5 21,04 734 17,16 0,935 1,24

Сливнишка – до 
р. Блато 179,0 37,38 697 11,3 0,892 1,24

където: F – площ на водосборния басейн, km2; L – дължина на реката, km; Hср – средна наморска височина 
на водосбора, m; J – среден наклон на речното легло, ‰; G – гъстота на речната мрежа (km/km2); r – коефи-
циент на езерност, %.

По двата показателя – дължина на главната река и площ на водосборната област, 
река Сливнишка се отнася към класа на средните реки в България (Христова, 2012).

Според определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в 
Дунавски район за управление на водите, река Сливнишка се намира в РЗПРН с код 
BG1_APSFR_IS_041 – р. Искър и притоци в Софийското поле и по-конкретно водно 
тяло BG1IS400R012 – р. Блато до вливане в р. Искър, р. Костинбродска и р. Сливнишка, 
до гр. Сливница включително. Съответно за този участък са съставени карти на райо-
ните под заплаха и карти на риска от наводнения. http://www.bd-dunav.org

През 2010 г. е направен инженерно-хидроложки доклад на река Сливнишка във 
връзка с проект „Корекция на река Сливнишка в границите (регулационната част) на 
гр. Сливница, област Софийска“.

ИЗХОДНИ ДАННИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Всяко хидроложко изследване включва обработка и анализ на времеви редове, 
съставени на базата на хидрометрични наблюдения. Особеност е, че във водосбора 
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на река Сливнишка няма хидрометрична станция (ХМС) от опорната хидрометрична 
мрежа и липсва информация за хидроложките режимни характеристики. За изчисля-
ване на статистическите параметри на максималния отток на река Сливнишка са из-
ползвани редиците на годишните максимуми на оттока на разположените в близост до 
водосбора ѝ ХМС (табл. 2).

Настоящата разработка е съобразена с изискванията на „Методика за определяне 
на принадлежащите земи и заливаемите ивици на реките в България – МОСВ, 2011“ 
и „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на 
Директива 2007/60/ЕС, МОСВ, 2012“.

В изследването са използвани следните методи: 
 • статистически методи за определяне на параметрите на максималния отток на 

реките в близост до водосбора на река Сливнишка;
 • метод на райониране;
 • метод на хидроложката аналогия;
 • метод за определяне на характеристиките на максималния отток при липса на 

наблюдения (методика на проф. С. Герасимов).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

СТАТИСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК НА РЕКИТЕ  
В БЛИЗОСТ ДО ВОДОСБОРА НА РЕКА СЛИВНИШКА

В „Методика за определяне...“, МОСВ, 2011, е отбелязано, че особено внимание 
трябва да се обръща на използването на максималния възможен обем хидрологич-
на информация, като се изследват само вариационни редици с един и същ период на 
наблю дения. В случая, освен хидрометричната станция Ерма-Трън, повечето ХМС са 
открити през 50-те години на миналия век. За да са съпоставими данните по време, об-

Таблица 2
Table 2

Хидрометрични станции разположени в близост до водосбора на река Сливнишка
Gauging stations situated near the Slivinshka River Basin

Река Пункт Нов № 
ХМС

Стар № 
ХМС

Площ на 
водосб.
(km2)

Средна 
надм. 

височ. на 
водосб. (m)

Период с 
набл.

Ерма Трън 11650 95 360,5 919 1936–2011
Нишава Калотина 11800 223 267,0 – 1955–2011

Искрецка Своге 18520 96 255 1084 1952–2011
Батулийска Батулия 18500 221 252 953 1955–2011

Блато Петърч 18480 99 55,3 706 1949–2011
Банкенска Иваняне 18435 462 54,3 791 1977–2006
Банкенска кв. Република 100Аа 76,2 – 1954–1975
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хват на изучаваната съвкупност и по методи на изчисляване на статистическите пара-
метри за основен изчислителен период бе възприет периода 1955–2011 г. – 57 години. 

За три от ХМС липсват данни за максималния отток през отделни години. За  
р. Искрецка-Своге това е 1998 г., р. Блато-Петърч 1986 г., а за р. Банкенска-Иваняне 
– 1976 г. Причините са няколко – не са извършвани измервания за период от един до 
няколко месеца, преместване на станцията, разрушаване на хидрометричния пункт от 
високите води. Например, наводнение в началото на юни 2005 г. разрушава мерител-
ният мост на река Банкенска (Какач) в кв. Иваняне и станцията е закрита (Балабанова, 
Димитров, 2009). Данните са възстановени по прогнозни стойности от линейната рег-
ресия на тренда. При този метод се предполага, че най-изявената характеристика на 
серията е линейният тренд във времето.

Представителността на хидроложките редове е изследвана с помощта на следните 
критерии:

 • Случайност – в хидроложките изчисления при проверката за случайност най-чес-
то се използва критерия за значимост на коефициента на автокорелация (Сикан, 2007). 
Резултатите от проверката показа статистически незначими автокорелационни коефи-
циенти, което съответства на модела на случайна променлива.

 • Еднородност – от хидроложката практика е известно, че вариационните редици 
съставени от „моментните стойности“ на екстремния речен отток съществено се раз-
личават от нормалното разпределение. Непараметричният критерий на Валд-Волфо-
виц, алтернатива на t-теста за независими извадки потвърди, че данните са еднородни 
при 5% ниво на значимост.

 • За членове, които не принадлежат на извадката – критерий на Grubbs с оценка 
за 10% ниво на значимост. Единствено за река Банкенска бе отделена стойността на 
екстремния максимум, регистриран през 1957 г. 

Изчисляването на параметри на максималния отток е извършено по „метода на мо-
ментите“, защото само този метод дава независими и сравняеми резултати по отноше-
ние на статистическите параметри (Методика за определяне..., 2011).

Основните статистически параметри на годишните максимуми на реките в бли-
зост до водосбора на р. Сливнишка са дадени в табл. 3. Река Банкенска не е вклю-
чена поради явната нехомогенност на редиците с годишни максимуми. През 1957 г. 
река Банкенска регистрира екстремен максимум от 238 m3/s, редуциран към площта 
на Банкенска-Иваняне на 170 m3/s, но модулът остава същия – 3123 l/s/km2. През юни 
2005 г., р. Банкенска регистрира още един, близък до първия максимум – 157, 25 m3/s 
или 2896 l/s/km2.

От табл. 3 се вижда положителната асиметрия, което е характерно за максималния 
отток като случайна величина, защото стойностите му винаги са над нулата, но тео-
ретично нямат горна граница. Ако съотношението на коефициента на асиметрия (Cs) 
към неговата средноквадратична грешка σCs (която зависи от обема на изучаваната 
съвкупност) е >3, то разпределението на случайната величина не съответства на нор-
малния закон. В „Методика за определяне..., 2011“ е посочено, че за територията на 
България като „представително“ за изчисляване на характеристиките на „екстремни 
хидрологични елементи“ е логаритмично-нормално разпределение. До същия извод се 
стигна и в настоящето изследване. Съвременните статистически програми чрез набор 
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от графични и аналитични тестове дават възможност за бърза апроксимация на най-
подходящото за изходните данни разпределение. В табл. 4 са сравнени най-използва-
ните тестове за „нормалност“ (ниво на значимост p > 0,05), моделирани от нормал-
ното и лог-нормално разпределение на най-близко разположената до водосбора на  
р. Сливнишка ХМС – р. Блато-Петърч.

Таблица 4
Table 4

Тестове за „нормалност“ (ниво на значимост p > 0,05), моделирани от нормалното 
и лог-нормално разпределение за река Блато-Петърч

Normality tests (significance level p > 0.05) modeled by normal and lognormal 
distribution for the Blato-Peturch River

Тест за „нормалност“ Нормално 
разпределение

Лог-нормално 
разпределение

Kolmogorov-Smirnov test P = 0,07 P = 0,072

Anderson-Darling test P = 0,003 P = 0,187

Ryan-Joiner test P < 0,010 P > 0,10

Cramer-von Mises test P = 0,009 P = 0,15

Shapiro-Wilks test P < 0,001 P = 0,201

Таблица 5
Table 5

Корелационна матрица на средния максималния отток на хидрометричните станции  
в близост до водосбора на р. Сливнишка (1955–2011)

Correlation matrix containing data of the average maximum flow from gauging stations situated  
near the Slivnishka River Basin (1955–2011)

ХМС Qср
l/s/km2 Ерма Нишава Искрецка Блато Батулийска

Ерма-Трън 81 1,00 0,54 0,32 0,63 0,46

Нишава-Калотина 103 0,54 1,00 0,66 0,71 0,55

Искрецка-Своге 140 0,32 0,66 1,00 0,46 0,58

Блато-Петърч 77 0,63 0,71 0,46 1,00 0,39

Батулийска-Батулия 146 0,46 0,55 0,58 0,39 1,00

Зависимостта между годишните максимуми на реките, която характеризира син-
хронността на колебанията е със „средни“ корелационни коефициенти (табл. 5). Най-
добре връзката е изразена между реките Блато и Нишава – r = 0,71.
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МЕТОД НА РАЙОНИРАНЕ

Подобно изследване в хидрологията се нарича случай на „липса на хидрологична 
информация“ (Методика за определяне..., 2011). Използва се метода на „райониране“ 
(регионализация), при който се предполага, че съседни водосбори имат сходни физи-
когеографски условия при формирането на високи вълни.

Методът е статистически и се препоръчва изследване на зависимостта между мак-
сималното водно количество или модула на максималния отток (зависима променли-
ва) и площта на водосбора (независима променлива). Такава методика до сега няма 
утвърдена в нашата страна (Методика за оценка на заплахата..., МОСВ, 2012). 

С цел извеждане на подходяща регионална зависимост най-важното условие е 
включването на максимален брой хидрометрични станции от района. Поради извест-
ни причини не разполагаме със съвременни данни за някои от станциите – р. Искър- 
Н. Искър, р. Конска-Батановци. Това ограничи изчислителния период до 1960–1983 г. 
Освен станциите в табл. 3, информацията за максималния отток е допълнена с данни за 
хидрометричните станции Владайска река-Княжево; Лесновска-Д. Богров; Искър- 
Н. Искър; Конска-Батановци. Хидрометричната станция на р. Конска-Батановци се 
намира в поречието на река Струма, но е включена към списъка, защото според инже-
нерно-хидроложкия доклад за река Сливнишка генезиса на оттока ѝ е твърде близък 
до този на р. Сливнишка – водят началото си от общ масив и в климатично отно-
шение попадат в една и съща зона (проект „Корекция на река Сливнишка..., 2010“). 
Хидроложките редове на всички реки са допълнени с втората по величина стойност в 
рамките на една и съща година, която в много случаи надвишава значително годиш-
ните максимуми наблюдавани през други години, но не попада в редиците. Например, 
годишният максимум на р. Батулийска за 1976 г. е 23,2 m3/s, но през същата година 
отново е регистриран втори максимум със същата стойност.

От съставените теоретични криви на обезпеченост за всяка ХМС са получени:
 • максимални водни количества с период на повторение веднъж на 20 години към 

всяка ХМС – Qmax5% (m3/s);
 • средно максимално водно количество за периода – Qmaxav (m3/s);
 • модул на максималния отток с характерна обезпеченост период на повторение 

веднъж на 20 години – qmax5% (l/s km2);
 • среден модул на максималния отток – qmaxav (l/s km2).

Търсенaта регионална зависимост e между модула на максималния отток и площта 
на водосбора към станциите (фиг. 2), а изведеното регресионно уравнение е:

y = – 0,0236*x + 145,8606.

Полученият корелационен коефициент r = –0,85 в хидрологията се счита за значим 
и указва за обратната връзка между модула на средния максимален отток и площта 
на водосборите. Уравнението на линейна регресия може да се използва коректно като 
изчислителна формула само ако е „надеждно“. Показател за това е коефициента на 
детерминация – R2, което означава, че в случая регресията обяснява 72% от изходната 
изменчивост. Уравнението на регресия може да се прилага само ако корелационния 
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коефициент (R) ≥ 0,7 и съответно (R2) ≈50% (Сикан, 2007). Друг важен момент е анали-
за на т. нар. остатъци. По теста на Дърбин–Уотсън за определяне на автокорелация на 
остатъците d = 2,051, т. е. няма серийна автокорелация на остатъците.

За определяне на характерните максимални водни количества в различни участъци 
на река Сливнишка е използван подхода, описан в „Методика за оценка на заплахата и 
риска от наводнения“, МОСВ, 2012, където общата зависимост има вида:

QmaxT = a*bT*AE,

където: AE – площ на водосбора (km2), (в работата е заменено с FE, km2); a = qmaxav;  
y = – 0.0236*x + 145.8606; bT5% = qmaxT/qmaxav – адаптиращ параметър, равен на отноше-
нието на модула на максималния отток за периодa на повторение Т = 20 г. (qmax5%) към 
модула на средномногогодишния максимален отток (qmaxav). Получен е като средно-
аритметична стойност от изчисленото за всяка ХМС отношение qmax5%/qmaxav, в случая 
bT5% = 2,6375 (табл. 6).

Фиг. 2. Регионална зависимост между средния модул на максималния отток и площта  
на водосборите на реките в Софийското поле

Fig. 2. Regional dependence between the average maximum runoff  and the catchment  
area of the rivers in the Sofia Plain
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МЕТОД НА ХИДРОЛОЖКАТА АНАЛОГИЯ (СТАНЦИЯ-АНАЛОГ)

Определянето на максималния отток на река Сливнишка по станция-аналог изглеж-
да сравнително лесна задача – в непосредствена близост до вливането ѝ в река Блато е 
ХМС Блато–Петърч, която разполага със сравнително дълъг период наблюдения – 
1949–2011, т. е. 63 години. От теоретичната ѝ крива на разпределение отчитаме 
Qmax5% – 10,2 m3/s = 184,4 l/s/km2. Оттук получаваме Qmax5% за р. Сливнишка-Сливница 
– 26,1 m3/s и р. Сливнишка-Блато – 33,0 m3/s. Но има важно уточнение. Река Блато 
води началото от карстовите извори в Опицвет-Драговищенски карстов басейн, чието 
подхранване е изключително от инфилтрация на валежи в обсега на разкритията на 
карбонатните седименти с площ от 110 кm2. Следователно, по-голямата част от пад-
налите валежи във водосбора на река Блато инфилтрират и не формират значителен 
повърхностен отток, а се отразяват върху колебанията на дебита на карстовите изво-
ри в района. Средният дебит на карстовите води в целия басейн е около 600–700 l/s 
и достига до 3000–4000 l/s (Доклад за ОВОС „Модернизация на железопътна линия 
София – Драгоман“, 2016). Това обяснява защо река Блато има най-малък среден мак-
симален отточен модул от всички реки в региона (табл. 3) и не е подходяща за аналог 
при определянето на максималния отток на река Сливнишка, в чийто водосбор няма 
значително карстово подхранване.

Другата, най-близо разположена хидрометрична станция до ХМС Блато-Петърч 
(между които се намира и водосбора на река Сливнишка), е тази на река Банкенска-
Иваняне. Двете ХМС по своите хидрографски характеристики са напълно сравними 
– площта на водосборните им басейни е практически еднаква, средната надморска 
височина на водосборите им също, вливат се непосредствено една до друга в река 
Искър. Но редицата на р. Банкенска е нехомогенна поради членове които по всички 
критерии не принадлежат на извадката. Дори след „цензуриране“, т. е. изваждане от 
изчисленията на двата екстремни максимума на река Банкенска, осреднените пара-
метри на максималния отток на двете реки за най-дългия съпоставим помежду им 
период 1954–2005 г. показват големи различия (табл. 7). 

Таблица 6
Table 6

Характерни водни количества (Qmax5%, m3/s) на река Сливнишка до гр. Сливница  
и до вливането ѝ в река Блато

Characteristic flows (Qmax5%, m3/s) of the Slivnishka River near the town of Slivnitsa  
and near its inflow into the Blato River

Пункт Площ, km2

Qmax5%, m3/s

а = –0,0236*FE + 145,8606; 
bT5%=2,6375

р. Сливнишка – до гр. Сливница 141,5 54,5

р. Сливнишка – до р. Блато 179,0 65,9
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Таблица 7
Table 7

Параметри на средния максимален отток (l/s/km2) на река Блато-Петърч  
и река Банкенска-Иваняне за периода 1954–2005 г. (без 1957 и 2005 г.)

Рarameters of the average maximum flow (l/s/km2) of the Blato-Peturch River and the Bankenska- 
Ivaniane River for the period 1954–2005 (excluding 1957 and 2005)

ХМСтанция Qmax Mean Min. Max. Std. Dev. Coef. Var. Skewness

Блато-Петърч
l/s/km2

74,3 6,09 242 53,8 0,72 1,201

Банкенска-Иваняне 233 37,2 932 171,3 0,74 2,044

Оказва се, че река Блато е с най-малка „водност“ на максималния си отток от всич-
ки реки в региона, докато река Банкенска е най-„пълноводната“ от тях. Зависимостта 
между годишните максимуми на двете реки, която характеризира синхронността на 
колебанията между ХМС Блато-Петърч и ХМС Банкенска-Иваняне, е с корелационен 
коефициент r = 0,53.

От теоретичните криви на обезпеченост на двете ХМС се получават следните стой-
ности: Qmax5% (р. Блато) – 184 l/s/km2; Qmax5% (р. Банкенска) – 663 l/s/km2. Ако средната 
им стойност – 423,5 l/s/km2 се отнесе към площта на река Сливнишка (до гр. Сливница) 
– 141,5 km2, се получава Qmax5% ≈ 60 m3/s. Тази стойност е сравнима с резултатите от 
прилагането на другите методи за изчисление, но я възприемаме като съвсем ориенти-
ровъчна. Има редица условности при нейното определяне, като на първо място ще по-
сочим, че от изчисленията са изключени двата екстремни отточни максимума на река 
Банкенска през 1957 и 2005 г. В статистиката т. нар. outliers или големите отклонения 
се приписват на „грешка в измерването“, но в случая не е така. И двете години – 1957 
и 2005, са забележителни в хидроложко отношение с проявата на екстремни стойности 
на максималния отток.

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  
НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК ПРИ ЛИПСА НА НАБЛЮДЕНИЯ  

(МЕТОДИКА НА ПРОФ. С. ГЕРАСИМОВ)

Определянето на максималните водни количества на река Сливнишка е извърше-
но по „Методично ръководство за определяне на характеристиките на максималния 
отток на реките в България“, КОПС, 1980, известно повече като методика на проф. 
С. Герасимов. В нея са разработени опростени физични методи и формули, основани 
на връзката между максималния отток и факторите обуславящи неговото формиране, 
каквито са интензивните валежи и геоморфоложките характеристики на водосборния 
басейн.

Стъпките по изчисляването на максималния отток на река Сливнишка следват ука-
занията на раздел 3 от методиката, които се отнасят за малки и средни реки с водо-
сборна площ до 2500 km2 (табл. 8). Важен момент е определянето на отточните кое-
фициенти с различна обезпеченост, в зависимост от групата на русловата регулираща 
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Таблица 8
Table 8

Определяне на максималния отток на река Сливанишка до гр. Сливница  
по Методиката на Герсимов

Determination of the maximum discharge of the Slivnishka to the town of Slivnitsa  
according to the Methodology of Gerаsimov

Основни параметри

Площ на водосборния басейн, F, km2 141,5
Дължина на реката, L, km 21,04
Средна наморска височина на водосбора, m 734
Среден наклон на речното легло, ‰ (J) 17,16
Район за денонощен максимум на дъжда – ХХ район
Средномногогодишен денонощен максимум, Нср, mm 39,7
Обезпеченост, р% 0,1 1 5
Относителни квантили, Кр 3,11 2,25 1,70
Абсолютни квантили, Нр=Кр*Нср, mm 123,5 89,3 67,5
Отточен коефициент, φр 0,26 0,25 0,24
Fp = 0,01*φр*Нр*F 45,4 31,6 22,9
up = 0,14 J 1/9 * Fp1/3 0,68 0,61 0,54
Условно време на стичане, En = 16,67*L/up, min 515,8 575,0 649,5
Условен модул S1(En) – определен от редукционните криви на дъжда 4 3,2 3
Максимално водно количество от повърхностен отток Qp=S1*Fp, m3/s 181,6 101 68,7

способност на водосбора (3 групи) и подгрупата на водопропускливостта на почвата 
(5 подгрупи). Във водосбора на река Сливнишка най-разпространени са излужените 
смолници, които са посочени в две подгрупи – средно водопропускливи почви и срав-
нително силно водопропускливи почви. При изчисленията са използвани средните 
стойности на отточните коефициенти между двете подгрупи. По „Хидроложки атлас 
на НРБ“, 1964 водосборът на река Сливнишка се намира в областта със сравнително 
нисък многогодишен коефициент на оттока – 0,2.

Подпочвената компонента на максималното водно количество Qгр в m3/s, която 
при високи вълни с малки обезпечености е незначителна, не се изчислява (Йончева, 
Сантурджиян, 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщено, резултатите от приложените методи за определяне на максималния от-
ток с 5% обезпеченост (или повторяемост веднъж на 20 години) на река Сливнишка 
(до гр. Сливница) са:

 • по метода на райониране – Qmax5%, = 54,5 m3/s;
 • по метода на хидроложката аналогия – Qmax5%, ≈ 60 m3/s (грубо ориентировъчна 

стойност);
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 • по методиката на С. Герасимов – Qmax5%, = 68,7 m3/s.
Получените резултати за максималния отток на река Сливнишка са сравними, но 

дискусионни. Причината е, че за прилагането на всеки един от методите има предвари-
телни условия и уточнения, свързани с ограничената налична информация. Основният 
извод е, че хидроложките редици с данни за максималния отток на България са с не-
достатъчна дължина за надеждното му описание. 

SUMMARY

This study focuses on the Slivnishka River Basin, located in the Iskar River catchment, 
and its tributaries in the Sofia Plain, defined by the Preliminary Flood Risk Assessment, as 
an area with a significant potential of flood risk.

The study is an attempt to calculate the statistic parameters of the maximum flow of the 
Slivnishka river in the absence of hydrometric data. For this purpose are compiled chrono-
logical series of data from the annual maximum flow of the nearby situated gauging stations 
for the period 1955–2011. Their statistical processing shows poorly expressed relationship 
between the different hydrometric stations. The main parameters of the maximum flow are 
positive asymmetry and significant coefficients of variation.

The methods of “regionalization”, hydrological analogy and the methods proposed by S. 
Gerasimov were used to determine the maximum flow of the Slivnishka River. The results of 
the applied methods for determining the maximum flow of the Slivnishka River are compara-
ble, but discussable. The conclusion is that hydrological time series of annual maximum river 
flow in Bulgaria are of insufficient length for their reliable statistical description.
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Alexandar Sarafov. POSITION OF THE PHYSIOGRAPHIC BOUNDARY BETWEEN DANUBE PLAIN 
AND THE PRE-BALKANS WITHIN TARGOVISHTE MUNICIPALITY

The paper presents results from investigation of the position of the Lijak Plato in the physiographic classification 
of Bulgaria. According to different sources it belongs to the Danube Plain or to the Pre-Balkans. As most of the 
physiographic sources agree that this area is part of the Danube uplifted zone, Liljak Plato seems to be the highest 
in the Eastern Danube Plain with its higher point 516.9 m. At 27.07.2017 the Municipality of Targovishte came to 
decision to name the highest point Alexandrov Peak, after Alexander I Battenberg.

Key words: Targovishte Municipality, Danube Lowland, Pre-Balkans, Liljak Plato, physiographic classifica-
tions of Bulgaria.

УВОД

Струва ни се наложително коректно да установим най-високата точка в имену-
ваната от геолога проф. Живко Иванов (2017) област на „платата“ в Североизточна 
България. Надморската височина на най-южно простиращото се плато във ветрилооб-
разното поречие на Русенски Лом е с точно петнайсет метра повече от вр. Търнов дял 
на Шуменското плато и документира географски вярното, че на изток от долината на 
Янтра, в административните граници на Търговишка община, е по-голямата част от 
Лилякското плато. Водени от това общинските съветници на 27.07.2017 г. именуват 
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кота 516,9 m, най-високият връх на Лилякското плато на „Александров“ на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администра-
ция. В граничещото с Предбалкана плато, е справедливо селото и безименният връх 
в изворната част от долината на Черни Лом – Александрово да са с името на Княз 
Александър I Батембергски, така както платото е именувано на съседното село Лиляк, 
разположено над Търговишкото поле. 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В търсенето на истината за странната непопулярност на географския факт, хроно-
логично извършихме преглед на досега публикуваните географски знания за платото в 
научни, учебни и енциклопедични издания. 

Анализът определи недостатъчно конкретизирано позициониране и невярно извли-
чане от средномащабни карти (фиг. 1), странен факт, обект на изследване 84 години 
след изказаното от проф. Батаклиев, че: „планина и равнина не могат да образуват 
един ландшафт“ в Годишник на Софийския университет, и пак там, на същата страни-
ца, че: „ландшафтът запазва единството на географската наука“. 

Извлечено бе съсредоточаване с различна доказателствена аргументираност върху 
фрагмента от граничната линия между Дунавската равнина и Предбалкана в границите 
на Търговишка община и предпостави възможност да изложим наша позиция за уста-
новяване истинност в географското пространство.

През върха преминава водоразделната линия на Дунавска и Чсрноморска отточ-
ни области с начало прохода Вратник, през вр. Голям Сакар в Лиса планина и град 
Омуртаг, между язовирите Пресиян и Александрово-1 от юг изкачва билото. По се-
верния слабо наклонен склон, през най-ниския хипсометричен пояс – между 250 и  
350 m н. в., достига седловина, предпоставила изграждането на шосето и ж.п. линията 
за Търговище. На североизток са южните покрайнини на Разградските височини, а на 
северозапад Кавлашкото плато (Михайлов и др., 1966), отделящо изворните водосбори 
на реките Малки и Черни Лом. В него, най-високата кота (485,6 m) Митириза е с 0,3 m 
по-висока от вр. Калакоч в Поповските височини и с 3,8 m повече от максималната на 
Разградските височини в гористата местност Голяма поляна.

Слабо наклонените западни и стръмните южни склонове на платото се очертават от 
долината на Черни Лом. В южното подножие второстепенният вододел се проследява 
между язовирните чаши, отстоящи на около петстотин метра. Вторият е построен на 
река Сива, отделяща платото от Кедикбалкан (Мичев и др., 1980), североизточна огра-
да на Сланник в Източния Предбалкан. В село Лиляк приема ляв приток, водещ нача-
лото си на отстояние километър от извора на река Черни Лом, също под Александров 
връх, и тече на североизток до вливането във Врана при град Търговище. Източните 
склонове на платото са също стръмни, прорязани от слабовсечени, къси реки като 
Теферич, Кьошка и Аширидере. Относително по-дългите Кюмюрджи, Дермендере и 
Къзълларско дере със западна посока на оттичане, успоредна в първите километри 
с течението на Черни Лом, разчленяват билната равна повърхнина, оформяйки еро-
зионно-денудационен релеф. С ерозионно-акумулативен произход са подножията на 
склоновите повърхнини. 
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РЕЗУЛТАТИ

Ясна е позицията на проф. Батаклиев (1934), че: „южната граница на българския 
плочесторавнинен ландшафт се намира там (по линията Търново-Ески-Джумая), къде-
то мезозойските пластове от Стара планина, преминават в хоризонтално положение“ 
и е в кореспонденция с написаното три години по-късно от д-р Коен (1937) за проло-
мите на Врана и Голяма Камчия в пределите на Преславската нагъната система. През 
същата година най-младият доцент по физическа география Димитър Яранов, две го-
дини преди да бъде избран за професор, установява границите между „еднородните по 
генезис“ морфоложки зони, „симетрично разположени от двете страни на Македоно-
Тракийския масив“, включително и тази между втората подзона на Дунавската плат-
форма – „по-богатата на дребни земноповърхни форми и дълбоки долини“ и втората 
със „структурни и субструктурни форми и антецедентни проломи на реките, извиращи 
от Стара планина“. Ясна е и позицията на геоморфолога-тектоник Яранов за съвпаде-
нието между границите на тектонските и морфоложките зони, потвърдено и от картата 
в М 1:300 000, където границата с Предбалкана е по линията Търново–Преслав, част 
от изнесен доклад на 4-ия конгрес на географите и етнографите в София от Jaranoff, 
публикуван също в годината, когато се поставят основите на геоморфоложкото райо-
ниране на България. 

През 1946 г. Ж. Гълъбов, повторно характеризира морфоложките области въз ос-
нова на тектонски, орографски и морфогенетични белези и конкретизира граничната 
линия на Дунавската хълмиста равнина като „обграждаща от север височините по го-
рното течение на Стара река и Голяма река (извиращи от Елено-Твърдишка и Лиса 
планини) и продължава по северното подножие на Преславска планина“ и геотектон-
ски привързва платото към „плоско наслоената земя“, потвърдено и от приложената 
морфоложка скица в М 1:2 000 000. В същата монография проф. Еким Бончев също 
позиционира границата между големите морфотектонски единици Мизийска плоча– 
Предбалкан по линията село Кесарево, северно от Антоновските височини и на изток 
през Търговище.

През 1956 г. Ж. Гълъбов в учебника за учителските институти „Физическа геогра-
фия на България“ морфохидрографското описание на източната част от Дунавската 
равнина (Разградски вал с Добруджанско-Варненски плата) и по-конкретно зоната на 
Поповско-Разградските и Самуиловски височини на с. 97 включва противоречивост 
между „По-големите реки водят началото си от главния вододел и ветрилообразно се 
отправят на север към р. Дунав“ и това на същата страница по-долу, че „Черни Лом 
извира от предпланините на Източна Стара планина, северно от гр. Омуртаг….“ От 
фиг. 45 е видно, че надпис Лилякско плато е положен северно от Дермендере, а Лиляк 
и Александрово са на юг в безименна структура, с което предполагаме (ако не е точно 
картографирано), че според тогавашните възприемания долината на Дермендере е южна 
граница на платото. Различие в граничното определяне установяваме и на 131 с. в „пре-
ход постепенен и незабележим от предпланините към Дунавската равнина, както при 
плоското Лилякско плато“, заради сравнително дълбоката всеченост на Дермендере 
и разломната обусловеност на долината на Черни Лом от юг. Неизяснената при-
надлежност единствено на изворната част на Черни Лом към Предбалкана намира 
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препотвърждение и на картата в статията на акад. Герасимов (1957) – директор на 
Географския институт при АН на СССР, където южната граница отделя най-високата 
южна част от най-високото плато в морфоструктурната зона на севернобългарските 
равнини и плата. 

Три години по-късно Илия Иванов, дискутирайки някои въпроси на геоморфолож-
кото райониране на страната като основа за физикогеографско райониране, класифи-
цира земеповърхните форми и определя платата „като вторични форми, характерни 
само за Дунавската равнина, понеже са генетично свързани с нея – форма в плацид-
на структура“. За нас присъединяването тук на публикуваното становище на проф. 
Яранов през следващата година, че Предбалкана е „най-добре индивидуализираната и 
ясно и категорично разграничената тектонска зона на българска територия“ и заедно с 
това приложената Тектонска скица на България в М 1:1 000 000 импонира с липсата на 
съмнение и е в посоката на търсеното в нашето изследване. 

През 1966 г. в „География на България. Т. 1 Физическа география“ под редакцията на 
проф. Гълъбов цитираният по-горе колектив с водещ автор Цв. Михайлов, на с. 60 дос-
татъчно категорично конкретизират местоположението на платото и принадлежността 
към Дунавската равнина, а именно: „Провадийско-Лудогорско-Добруджанската пла-
товидна подобласт е разположена между предпланините на Източна Стара планина, 
реките Дунав и Янтра и Черно море“; както и на 61 с.: „Поповско-Самуилските хъл-
мисти плата образуват най-високата част на Източната подобласт. Горнищата на тези 
плата служат за вододел между насочените към север и северозапад реки Бели, Малки, 
Черни и Баниски Лом, Крапинец и др. и течащите на югоизток реки Провадийска и 
Врана“... „Остатъчните плата са разположени на юг от Поповско-Самуиловските ви-
сочини“... „Най-западното от платата е Лилякското – високо в югоизточната част над 
400 m“.

Първото невярно отчитане най-високата точка на Лилякското плато откриваме в 
студията „Търговищки окръг“ (Пенков и др. 1967) – 420 m и е единствена забележ-
ка в природната характеристика на икономгеографското проучване. Картографирано 
е достатъчно изразително и в Атлас на Народна република България (1973) на 
Геоморфоложка карта М 1:1 000 000, Морфографски типове релеф М 1:2 000 000 в 
ареал платовиден релеф със слабо издигната инициална повърхнина (250–400 m) на 
Дунавската платформена равнина, силно разчленен с циркумденудационни плата, така 
както Шуменското, Провадийското и Авренското плата. Пак там, в Климатични райо-
ни е част от Лудогорско-Добруджанска подобласт на Умереноконтинентална клима-
тична област. 

Оценяването сигурността на геолого-геоморфоложката компонента сред ландшафт-
ните индикатори при анализ нефтогазоносността на Дунавската платформена равнина, 
спомагателното на хидроложката, почвено-растителните и ориентировъчното на кли-
матичната водят Благоева (1976) при създаването морфоструктурна схема с характер-
ни типове ландафти, сред които в ареала на ландшафти на горските структурно-дену-
дационни плата и хълмове върху мезозойско-терциерен скален субстрат пластовото 
възвишение е очертано в цялостен обхват.

Със същата категоричност екипът Гълъбов, Михайлов, Тишков, Зяпков след 
нови шест години, за втори път, в студията „Комплексно физикогеографско райони-
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ране на НР България“ определят принадлежността на Лилякското, Шуменското, 
Провадийското и Авренското плата към Дунавската равнина заради еднаквите ши-
роки, безоточни билни равнища; изобилието от карстови форми; гъстотата на талве-
говата мрежа и врязванията в подножията; различията с Лудогорския район според 
преобладаването на сивите горски почви, увеличената сума на годишните валежи, на-
малената честота на мразовитото време, влиянието през зимата на фьоновите ветрове, 
по-постоянния речен режим и развитието на габерови и смесени благуново-церови 
върху една четвърт от площта на Шуменско-Провадийския район (с. 27).

В последващото ново издание „Физическа география на България“ Ж. Гълъбов и 
др. (1977) ревизират твърденията си, като на 45 с. прокарват границата „по северно-
то подножие на Антоновските височини, Преславска планина...“ и на фиг. 46 в мор-
фографската скица на главната старопланинска верига е видно изчертаването този път 
южно от Лилякското плато, включвайки и селата Александрово и Лиляк. Не е проме-
нено на 164 с. останалото „Черни Лом извира от предпланините…“ така, както е и в 
изданието от 1956 г.

В издадения от Издателство „Наука и изкуство“ през 1980 г. „Географски речник 
на България“ с автори Николай Мичев, Цвятко Михайлов, Иван Вапцаров, Светлин 
Кираджиев на с. 286 широка популярност придобива публикуваното: „плато в 
Източната Дунавска равнина, на СЗ от Преславска планина. Достига 517 m. Най-висока 
точка на Дунавската равнина.“ След нови две години проф. Живко Гълъбов отново 
препотвърждава в том първи на тритомната география на България, че обособените 
плата са по южния склон на Севернобългарския плосък свод с високи стойности на 
хоризонтално и вертикално разчленение на релефа. На приложената Геоморфоложка 
карта ясно очертава южната граница между платформен релеф и ниско-планински ри-
дов релеф и издигнати през неоген-кватернера позитивни морфоструктури и гънкови 
и гънково-раломни морфоструктури в подножието на Лилякското плато. В същата го-
дина, противоречиво екипът на Енциклопедия България, Т. 3., от една страна, регио-
нално позиционира платото на 759 с. в „Източния Предбалкан, на границата между 
Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Разположено между Търговишкото по-
нижение (на изток), долината на р. Черни Лом (огражда го от юг и запад) и долината 
на Казаларско дере“ (последното не е споменатото по горе Дермендере, разделящо на 
две платото според фиг. 45 в изданието от 1956 г., но, от друга страна, субпаралелно 
разполовява територията му във фигурата на с. 456).

Професор Диньо Канев (1989) картинно описва високата платовидна дъга в източна 
област на Дунавската равнина, проследявана от Лилякското плато, през Поповските 
и Разградските височини, Самуиловските височини, Сърта и рида Стана, отворена 
на юг към Предбалкана и уточнява границата с Предбалкана „следи подножието на 
Антоновските височини, подножието на Сланник, горното течение на р. Черни Лом, 
подножието на Преславска…“. В същата година излиза том трети Физикогеографско 
и социално-икономическо райониране от География на България, където Михайлов 
и др. отделят Поповско-Самуиловския район, обхващащ редицата на Драгановските, 
Разградските и Самуиловските височини и изворните области на р. Черни Лом с от-
носително високи за равнинните области морфометрични показатели в най-високите 
участъци от Дунавската равнина. В двутомната монография Природният и икономи-
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чески потенциал на планините в България (1989) не е сред разглежданите морфограф-
ски типове много ниски (хълмисто-ридови) до 684 m, но е и видно от първите четири 
карти наслагваното през годините картографиране на изворните части на Черни Лом. 
Педантично и последователно проф. Георгиев (1991) проследява границата с областта 
на Предбалкана „първоначално по долината на Голяма река, след това преминава до 
вододела между Голяма река и Черни Лом и по на изток се очертава от долината на  
р. Черни Лом и нейния плосък вододел спрямо левия приток на р. Врана – р. Люлякска“. 
Не по-малко точно е описанието на проф. Алексиев (1997): „Като специфични елемен-
ти на релефа в Дунавската епиплатформена равнина, особено в източната ѝ полови-
на, се открояват литоструктурни форми – котове (моноклинали) и плата (Лиляковско, 
Шуменско, Провадийско, Стана, Войводско, Роякско, Авренско)“. В същата моногра-
фия проф. Петров (1997) най-конкретно и вярно позиционира територията на платото 
сред детайлната ландшафтна диференциация на пространството на България. Част е 
от четвъртата, с най-сложна ландшафтна структура, Поповско-Шуменско-Франгенска 
подобласт на Севернобългарската зонална област на Дунавската равнина. Най-сложна 
е заради съществуването на 13 групи ландшафти, сред които ландшафтите на гористи-
те хълмове върху льосови скали със средна степен на земеделско използване и ланд-
шафтите на гористите хълмове върху варовикови скали са с най-голяма площ. Тези 
две групи ландшафти открояват и спецификата на двайсет и шестата от сто двайсет 
и седемте най-малки регионални единици в България. Ландшафтният район е на-
речен Лилякски и обхваща единствено платото. На фиг. 78 Ландшафтно районира-
не на България субпаралелната долина на Черни Лом в горното поречие е граница с 
Преславския район от Източностаропланинска подобласт на Старопланинска област. 
След промяната на посоката на течението на север, долината е гранична с Баниско-
Калакошкия район по имената на Баниски Лом и най-високият връх на Поповските ви-
сочини. На север Белиломско-Самуиловския и на изток Вранско-Камчийския също са 
част от югоизточната подобласт на Дунавската равнина. Резултатите от картографич-
но-математическо обработване на три количествени показателя за определяне степени 
на детайлност, нееднородност и организираност на ландшафтната структура на 33-те 
райони в областта на Дунавската равнина са публикувани от същия автор и през 1985 г. 
Единствено абсолютната максимална височина сред количествените показателите на 
Поповско-Шуменско-Франгенска провинция в България не е коректно посочена и в 
двете издания, така както и във флористичното проучване на Д. Захариев (2015). В 
това изследване е представена актуална информация за 769-те описани вида спонтанно 
разпространени висши растения на територията на платото. 

Противоречиви са вижданията на авторите в География на България (2002), неза-
висимо от разглеждането на Дунавската равнина в две части, разделени от долината 
на река Янтра. П. Стефанов морфографски характеризирайки Мизийската равнина 
причислява широките платовидовидни и плоскоридови пространства, сред които и 
Лилякското плато, към морфографска ивица в южната част – стъпало, Външна ивица 
на Предбалкана на 31 с. По нататък – на 33 с., описвайки Предбалкана намира аргу-
менти да бъде относително по-категоричен, че спомената ивица „се отнася повече към 
Мизийската равнина“. Потвърждава го и на авторската Морфографска схема, където 
и Кедикбалкан, за първи и единствен път е включен като неразделна част от съща-
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та хълмисто-платовидна равнинна морфографска единица. На същата карта включ-
ването на платовидни и плоскоридови южни стъпаловидни пространства би опреде-
лило Ловчанските височини с връх Гюнето 655 m за най-високи в равнината, но в 
Геоморфоложкото райониране – 105 с. областта на Мизийската равнина е отделена 
от Предбалканската подобласт на Старопланинската област, както и Мизийското от 
Предбалканското блокови стъпала в Морфоструктурната схема. Обособяването е при-
вързано между активна покрайнина и първоразредна геоморфоложка и тектонска зона, 
видима на фиг. 1.41. Регионалното разглеждане на 391 с. не е обвързано с изказаното 
от Стефанов и отново е посочен Търнов дял за най-висок в Дунавската равнина, видно 
и от фиг. 7.7. Физикогеографската регионализация, където за пореден път границата 
пресича изворите на Черни Лом., макар че на същата страница, цитирам: „Изцяло рав-
нинни са реките Русенски Лом, Провадийска и Батова в източната част...“. 

Дреновски и др. през същата година на Конференцията в памет на професор Димитър 
Яранов реферират дотогавашни регионализации и представят нова схема, в която ар-
гументират увеличаването броя на физикогеографските области в Южна България и 
присъединяването на Източна Стара планина към Предбалкана. Постиганата детайл-
ност, при спазване принципи на териториална цялост, комплексност и прилагане ме-
тоди на ланшафтен анализ създават таксономична система и схема, публикувана от 
същия авторски колектив в Монографията, която коментирахме по-горе. 

Въпросите за степента на детайлност в очертаването териториалния обхват, грани-
ците и наименованията на регионалните единици са изследвани и от доц. Нам (2002). 
В университетският учебник съзираме несъответствие между написаното на с. 124, че 
„южната граница на Дунавската равнина следи северните подножия на Лилякското пла-
то, южно от гр. Лозница, северното подножие на Шуменското плато“, както и това на с. 
143, че Черни Лом води началото си от Предбалканско-Източностаропланинска област 
с междуобластната граница на картата на с. 134, отчетливо обикаляща от юг изворите ѝ. 

Нееднозначна за широката общественост e информацията в енциклопедичните из-
дания от 2003 и 2012 г. Според едната – Българска енциклопедия – цитирам: „Лилякско 
плато – остатъчно плато в Изт. Предбалкан, на границата с Дунавската хълмиста рав-
нина“, а според Голяма енциклопедия България т. 7 – „Лилякско плато – остатъчно 
(циркумденудационно) плато в източната част на Дунавската хълмиста равнина, на 
границата с Предбалкана.“ И в двете е отбелязана височината до 517 m, дълбоката раз-
члененост от началните притоци на Черни Лом и литоложкия състав от мергели и пя-
съчници. Категоричността в по-новата енциклопедия е обвързана с изказаното в т. 10, 
че Лилякското, Шуменското, Мадарското, Провадийското плато са в Южномизийско 
периплатформено понижение в южните части на Мизийската платформа. Наред с това 
самостоятелността на авторството и/или редакторската свобода проличава при сравне-
нието с написаното в т. 9, че Лилякското плато, заедно с Роякското плато са части от 
Източен Предбалкан. 

Възприетата от Велчев (2003) позиция, че представянето на ландшафтни граници на 
карта е заредено със субективизъм, притежават континуалност, дискретност и винаги 
са по-тесни или по-широки ивиците (в случая) между ландшафтни единици Дунавска 
равнина и Предбалкана, обуславя актуалността на изследването между реките Искър 
и Осъм. Изследването от гледна точка на морфографски, морфоструктурни, геострук-
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турни и ландшафтни особености конкретизира за първи път описание на най-висока 
точка на Средна Дунавска равнина – вр. Палангурска могила – 506 m, „който се явява 
със седемдесет метра по-висок от предложения от Гълъбов (1946) вр. Комряка (436 m) 
северно от село Славяни в платото Венеца само няколко метра по-нисък от най-ви-
соката точка на Лилякското плато“ и утвърждава максималната височина в цялата 
Дунавска равнина. С подобна яснота Асенов (2006) много точно определя граници 
на Лудогорски биогеографски район – на високи плата, по-малко антропогенизирани, 
запазили лесостепна растителност и акцентира върху най-същественото в растителна-
та покривка, а именно „преобладаването върху Лилякското плато на вторични съоб-
щества от горун – Quercus dalechampii и келяв габър – Carpinus orientalis“. Намираме 
общност със сходната характеристика на конкретното пространство от Велчев и др. 
(2003), част от Южнодунавско-лудогорска област, включваща „равнинни и хълмис-
ти умерени семихумидни (ливдно-степни и лесостепни) и хълмисти и предпланинско 
хълмисти топлоумерени хумидни (горски и лесостепни) ландшафти“ с по два типа 
и подтипа ландшафти. Извършеното диференциране на база разработени височинни 
ландшафтни спектри отделя пет основни типа ландшафти в Предбалканската област 
в природното райониране на страната на ландшафтна основа. Самостоятелно, четири 
години по-късно, членът на горепосочения авторски екип – Пенин (2007), в схема в 
университетски учебник на с. 155 позиционира Лилякското плато в Дунавската равни-
на, макар и да не е упомената максималната височина в текста. 

В наше изследване (2010) се разглежда обвързаността между типовете почвообразу-
ване в България към равнинните, подножните, слабонаклонените склонови и разчлените 
планински терени. В южната част на Дунавската равнина зонално са асоции рани гене-
тично автоморфните Chernic Chernozem (Ch) и Luvic Phaeozem (Hi). Един от белезите на 
общност, наред с това, че са слабо лесивирани и хумусни, че обединяват отдалечените от 
традиционната диагностична схема деградирали черноземи и тъмносиви горски върху 
прехода между равни и подножни слабонаклонени терени. Върху пясъчници и мерге-
ли от Романската свита (rmKa-al

1) в Лилякското плато са развити единствено вторите, 
с по-широкия височинен диапазон. Цитираната свита е от Геоложка карта 1:50 000 на 
Комитета по геология, отпечатана 1989 г. и от Обяснителни записки към Геоложка карта 
на България 1:100 000 (1994, 1995), основи използвани от педолози при картиране аре-
алите на разновидностите, при все че при зоналните почви привързаност към определен 
вид скала не съществува. Глинестия състав на седиментите определят песъчливо-гли-
нест механичен състав, тежък за обработващите билната платовидна повърхност, маши-
ни. Последователното разглеждане на въздействието и взаимодействието на почвообра-
зуващите фактори създава основания за обособяване на три почвени района в страната 
като в първият се включват равнинните, котловинните и преходните почви, конкретно в 
Северна България – Chernic Chernozem (Ch) и Luvic Phaeozem (Hi).

В „Ландшафтна география на България“ с първи автор проф. Велчев (2011) на  
с. 96 е написано, че „за граница на Южнодунавско-Лудогорската провинция се приема 
тектонската линия, отделяща областта на Предбалкана, добре изразена в смяната на 
формите на релефа. На много места обаче тя има условен характер, тъй като опреде-
лени типове ландшафти преминават от едната област в другата.“ Прочитът от нас на 
с. 213, 214 и 221 на легендата и публикуваната в монографията „Ландшафтна карта на 
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България в мащаб 1:500 000“ в девет отделни листа откриваме граница в горното по-
речие на Черни Лом с посока изток – запад между „Хълмисти, ерозионно-денудацион-
ни със смесени (дъбово-габърово-липови) ландшафти“ от север и „Хълмисти и пред-
планинско-хълмисти ерозионно-денудационно с дъбови гори (Q. frainetto, Q. robus, 
Q. cerris) с подлес“. Според нас достигнатата противоречива условност на границите 
и позоваването на принципите за континуалност и дискретност се преодолява чрез: 
а – обусловеност на различия между природни и ландшафтни граници; б – налагаща 
се авторска позиция, генерализарища границите, с цел преодоляване педантичното 
инвентаризиране на пространството. Преминаващата през платото ландшафтна гра-
ница присъства и на отпечатаната, и през 2004 г., като приложение към Ръководство 
за практически занятия по природна география на България на Тодоров. В легендата 
южният ландшафт е сред Ж. 1. Горски (Предбалкански), а северният сред Ж. 2. Горски 
и лесостепни (Лудогорски). В учебника на Пенин (2007) със същото заглавие, насочен 
отново към обучаване студенти по география платото е изцяло в Дунавската равнина.

Категорично и конкретно е морфотектонското описание на Алексиев (2012), цити-
рам: „В обсега на вододелните пространства на Северобългарското издигане южно-
мизийският разлом загубва своята морфоложка изява. Локални разседни сегменти се 
идентифицират в изворните части на долината на р. Черни Лом, южно от Лилякското 
плато“. В същата година Христова, изследвайки хидрографската специфика на глав-
ните поречия във водосборните басейни и конкретно на Русенски Лом също отчетли-
во извежда принадлежността единствено към „части от Източна Дунавска равнина с 
Лилякското плато, Поповските височини и западната част от Разградските височини.

Сходен доказателствен материал откриваме и в първото подробно морфоструктур-
но изследване на Лилякското плато от Владев (2015). Изчислява видимата площ на 
Лилякската морфоструктура на 96,32 km2 между южната периферия на Разградските 
височини (Разградският блок), Трапишкото структурно понижение от североизток, 
Търговишкото субструктурно понижение от изток, Омуртагския (Сланишкия) блок 
от юг, Антоновските височини (Антоновски блок) от югозапад и понижението с цен-
тър в района на село Светлен от запад. От космически снимки (ERTS–1), дешифри-
ра два линеамента със субпаралелна посока на простиране, които определят грани-
ци на морфоструктура, съвпадащи структурно-геоложки с Южномизийски разлом 
от юг. Утвърждава, че Лилякското плато се явява най-западното от поредицата на 
Шуменско-Провадийските остатъчни плата. В същия сборник е отпечатан доклада на 
Цанков и Станкова (2015), разглеждащ разнообразието от негативни и позитивни мор-
фоструктури в Източния Предбалкан. Сред регионалните морфоструктури открояват и 
Моравски морфоструктурен район, южно от Кедикбалкан. На обзорната карта са очер-
тани границата на Преславската морфоструктурна област с Южномизийската оградна 
морфоструктурна зона. Открояват седем котловинни морфоструктури със синморфо-
генни възвишения в дъната.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С особена актуалност е публикувания двадесет години след депозирането хаби-
литационен труд на проф. Живко Иванов (2017). Изказаното от него в монография-



99

та на с. 69 резюмира резултатите от разгърнатата задочна дискусия с точния изказ 
„Южномизийското периплатформено понижение орографски включва изцяло об-
ластта на „платата“ в Североизточна България“. Анализът на извършения преглед на 
вижданията на географската колегия количествено изброява трийсет и шест мнения 
за позиционирането на цялото Лилякско плато в областта на Дунавската равнина. 
Противоречиви становища има в шест монографични и енциклопедични издания, а 
само едно мнение се отличава отчетливо. Формулираме ясно добре изразения репер 
в южните склонове на платото на смяна на равнинно-платовиден релеф с ридовo-пла-
нински склонове с посока запад-изток. 

Фиг. 2. Снимки на триангулачните репери на най-високата точка на: а – Лилякско плато – Александров 
връх (516,9 m) и на b – най-високата точка на Шуменското плато – Търнов дял (501,9 m)

Fig. 2. View to the geodetic marks of: a – the highest point of Liljak Plato – Aleksandov peak (516.9 m) and  
b – the highest point of Shumen Plato – Tarnov peak (501.9 m)

а b

Институционализираното именуване по наша инициатива бе подкрепено от Асо-
циацията на професионалните географи и регионалисти, Сдружение на геоморфолози-
те в България и с Подписка на Обществен комитет от географи, историци, филолози, 
краеведи и родолюбиви граждани от Търговищки регион. Подбудителствахме съблю-
даването принципа, залегнал в чл. 4, т. 2 на Европейската харта за местно самоуправ-
ление, ратифицирана от Народното събрание със закон през 1995 година, че местните 
власти разполагат със свободата да проявяват своя инициатива по всеки въпрос, който 
не е изключен от тяхната компетентност или не е предоставен на друга власт. Актът бе 
в правомощията на Общинския съвет и издигна авторитета на местната власт като дви-
гател за справедливо позициониране географското положение на Община Търговище 
и възпитател на родолюбиви чувства у населението на Търговишка област. В най-
новата ни история Решението е сравнимо единствено с преименуванията, приети от 
Общински съвет Бургас на 13.09.2011 г. Обявяваме се за възстановяването на една гео-
графска справедливост, препоръчваме използване върху карти на Александров връх и 
включване в Държавните образователни изисквания на Министерството на образова-
нието и науката.
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SUMMARY 

The highest point of the Eastern Danube Plain in the Liljak plato was named Alexandov 
Peak (516.9 m) with decision of the municipality council of Targovishte from 27.07.2017. 
If Liljak plato is part of the Danube Plain or the Pre-Balkans is a disputable question in the 
physiographic sources. In this article is followed the study of the area from geographic point 
of view and its position in the physiographic classifications of Bulgaria. About 40 opinions 
of different sources were referred and according to the most of them the Liljak plato tectoni-
cally, morphographically and physiographically belongs to of the Danube Plain Province. 
With the support of experts from the Association of the professional geographers and region-
alists (APGR), the Association of Geomorphologists in Bulgaria (AGB) and subscription 
of the local community, the naming of the highest point of the plato was decided to be after 
Alexander I Battenberg – Alexandrov Peak. We recommend this new name to be referred in 
the future map and textbooks as the highest point of the Eastern Danube Plain.
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The current paper represents an investigation of the landscape diversity of Mala Planina. The studied area is 
located in the western part of Bulgaria, in Western Stara Planina. It is surrounded to the north with the mountains 
of Chepun and Ponor, to the east with the mountains of Golema Planina and Sofyiska Planina and to the south by 
Sofia Valley. The present study is of a major importance because it is representing an investigation, concerning a 
mountainous area, situated in an immediate proximity to the capital city of the country, which is a prerequisite of 
major disturbances in the landscapes. Terrain and cameral methods are used for the investigation. The application 
of the software product of ArcGIS 10.1 is in the basis of the visual representation of the final product, which is the 
landscape map. It is built by combining layers of the rock foundation, relief, climate, soils and vegetation and other 
types of land cover. In the end, 103 different landscapes are distinguished, which represent the landscape diversity 
of the investigated area. It is dominated by landscapes with pastures and meadows and broadleaved forests, mainly 
located in the hypsometric band of 600-1000 m a. s. l.

Key words: landscape diversity, Mala Planina, ArcGIS, mapping.

INTRODUCTION

The geographic area of Mala Planina hides an unspoiled nature potential in its natural 
boundaries. The diverse natural complexes of the mountain are based on the interaction of 
lithology, relief, climate, water, soil, vegetation and fauna and together they are forming a 
rich landscape diversity. The interest towards Mala Planina raised, following the lack of 
landscape studies on this particular territory and its immediate proximity to the capital of 
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Bulgaria. The object of the investigation is of a representative character due its location, 
mountainous features and almost entirely rural settlement structure (with the exception of the 
towns of Svoge and Novi Iskar). According to Assenov (2011) along with the three known 
levels of diversity: genetic, species and ecosystem diversity, a fourth level should be intro-
duced. This is the landscape diversity, following the “specific interactions among biotic and 
abiotic components of the landscape sphere” that are in the basis of it and the geographic area 
of Mala Planina allows for an investigation of the landscape diversity. The authors also add a 
syntaxonomic level, which is of a major importance for the landscape level.

The main aim of the study is the investigation of the landscape diversity in Mala Planina, 
based on the functioning of the landscapes, as an indicator for sustainable development. 
Several goals were accomplished for the purposes of the current paper: an analysis of the 
historical development of the natural components of Mala Planina; a differentiation and clas-
sification of the contemporary landscapes; mapping of the landscapes and development of a 
map of the landscape diversity.

Previous landscape studies play a central role in the current investigation. Important sum-
marizing works are “Landscape Geography of Bulgaria” (Velchev et al., 2011) and “40 Years 
of Department Landscape Sciences and Environmental Protection” (2013). Several decades 
before these works, Petrov (1974) completed the first complex physicogeographical zonation 
of Bulgaria, based on the landscape typological fundament. A few years later again Petrov 
(1980) developed a classification system of the Bulgarian landscapes and created a map in 
M 1:400 000. In 1989 Petrov, Popov and Baltakov presented a new classification system, 
entitled “Basic geoecological classification of landscapes on Bulgaria”, but it lacks a legend 
and a landscape map. As a continuation of this work Popov (2001) developed a taxonomic 
system, including 8 taxa and subtaxa, differentiated on morpholitogenic, hydro-climatic, 
soil-biogenic and anthropogenic factors. Back in 1989 a landscape map in M 1:500 000 was 
presented by Velchev, Todorov and Beruchashvili, with the participation of Assenov (1992), 
at the geographic congress in Veliko Tarnovo. A series of landscape research was conducted 
in Western Stara Planina by Konteva (1992 a,b,c), which help for clarification of the land-
scape specifics of Mala Planina. In 2014 Todorov published a summarizing work along with 
prof. Angel Velchev, entitled “Landscapes of Bulgaria – Spatial Structure”. The dissertation 
of Cholakova (2016) is also important for the investigation of the landscapes in Mala Planina. 
Nedkov (2008, 2011) worked on mapping and investigation of landscape data, and Zhelezov 
(2011) published a study, based on modelling and analysis of chosen landscapes in mountain-
ous areas in the country.

METHODOLOGY

A former study of the landscapes in a part of Mala Planina was carried by Grigorov et al. 
(2015) and the current investigation has an indivisible connection with it. In the first investi-
gation of the landscapes of the mountain, the exact boundaries weren’t specified completely, 
so the area was locked by the valley of the Iskretska River to the north, the Iskar River to the 
east, the rivers Kriva and Dalbochitsa to the south and the road of Lomsko shose to the west. 
After continuous investigations, a revision of the boundaries of the mountain and with the 
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indispensable help of the article by Velchev & Zaharieva (2016), where Kamuka Ridge is 
defined as a part of Mala Planina, a review of this landscape study was needed. Henceforth, 
to the north of Mala Planina are the mountains of Ponor and Chepun, to the south is Sofia 
Valley and to the east are the mountains of Golema Planina and Sofyiska Planina.

The application of the system’s approach is essential for the current landscape investiga-
tion. Solving ecosystem problems is the essence of the ecosystem approach and the main 
idea is the sustainable management and protection of the environments by the application of 
scientific arguments and methods. These methods are pointed towards different biological 
levels of organization, encompassing the processes, functions and interactions between the 
organisms and the environment in which humans are becoming more and more integral part. 
At the same time, in the landscape approach the environment and the human systems, that are 
depending on it, are considered.

Terrain expeditions and observations are in the basis for the current study (Table 1). A 
series of mappings of different parts of the mountain were carried out and lots of samples 
were acquired. Three main stages were accomplished in order to fulfill the main aim: collec-
tion and processing of primary data, terrain research and final processing. A survey, based 
on literature and cartographic sources of information and satellite images, was conducted 
in order to gather enough primary data for the development of the landscape map. Terrain 
expeditions included recognition, marking of typical features, choosing key sections and 
mapping. In the end the collected information was processed, systematized and analyzed for 
the creation of the landscape map of Mala Planina. During the process of preparation, con-
temporary landscape investigations of areas in Bulgaria, were studied. Chronologically, they 
include “Landscape Map of Bulgaria in M 1:500 000” (Velchev et al., 1992), “Landscape 
Structure” (Petrov, 1997) and “Geoecological Classification of the Landscapes in Bulgaria” 
(Popov, 2001).

The hierarchical and the genetic approaches are applied as a basis for the development of 
the classification of the landscapes in Mala Planina. These approaches are tied to the con-
sistency of the landscapes and the compliance with the continuity of their differentiation, as 
well as the fact that the factors for landscape formation are central for the investigation. The 
principles of complexity, relative homogeneity, logical correctness and practical application 
are taken into account. The development of the landscape map of Mala Planina is based on 
the georeferenced system of the European landscapes by The European Landscape Character 
Initiative (ECLAI) including the European Landscape Map (LANMAP 2). The system is 
developed under European project (Wascher, 2005) and it is a product of the work of many 
scientists who regard the evaluation of landscapes as a central moment for the sustainable 

Table 1
Studying activities in Mala Planina for the period 2014–2017

GPS points
(number)

Landscape plots
(number)

Soil analyses (number of samles)

organic carbon

48 39 9
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development concept. The landscape map is a result of a combination of layers in GIS envi-
ronment by the application of the ArcGIS 10.1 software. The layers consist of georeferenced 
data about geology (a map with M 1:100 000), relief (topographic map with М 1:25 000;  
М 1:50 000), climate (by the application of the Thornthwaite index), soils (created by JICA, 
M 1:400 000) and vegetation and other types of land cover. Here is the right place to point 
some criticism of LANMAP 2, presented by Konteva (2016), stressing on the fact that the 
system is used primarily for documentation of landscapes, rather than for providing quality 
assessment. Nevertheless, it is regarded by the authors of the current study as good enough 
to comply with the goals of the investigation. According to LANMAP 2, four different lay-
ers are combined in one: climate, topography, parent material, land cover (Fritz et al., 2003; 
Mücher et al., 2010). The current study uses this approach, however, the applied criteria are 
different in some way. This is not the first study in Bulgaria, which uses LANMAP 2 for 
the mapping of landscapes. Borissova & Kotsev (2012), Borissova & Tsambova (2012) and 
Borissova et al. (2014) successfully conducted investigations in Strandzha, Central Stara 
Planina and the Rhodopes, which is a prove for the correct and successful application of 
LANMAP 2 in investigating landscapes in mountainous areas. Borissova & Kotsev (2012) 
use a new methodological approach for an interpretation of information in GIS environment 
by the application of the natural boundaries in drainage basins and extend the information 
basis for diagnostic criteria. The cited landscape studies in Bulgaria are completed by the 
principle of “uniform spatial dimensionality” of the classification categories, which is justi-
fied in the geoecological classification of Popov (2001).

RESULTS AND DISCUSSION

The clarification of the current condition of the landscapes in Mala Planina is in full 
concordance with the goals in European Landscape Convention (http://www.coe.int/en/web/
landscape), according to which countries have to classify, analyze, protect and plan their 
landscapes. A landscape classification is created in order to fully differentiate the landscape 
diversity of the mountain (Table 2).

The highest taxonomic unit is the Class and it is based on the specifics of macromor-
phology. According to them, the studied object falls within one class – the mountainous 
landscapes, marked with the symbol „Р”. Hydro-climatic conditions are the main diagnostic 
criterion for distinguishing the second level – Type. The classification of the climatic types, 
according to the Thorntwaite index, is applied here and based on it Mala Planina has two 
types of landscapes: with humid climate (H) and with wet subhumid climate (W). The diag-
nostic criterion for the Subtype is the zonal vegetation (V). The Genus – Level 4, is based on 
the type of process of relief formation. There are several major processes, leading to the for-
mation of denudation levels without karst (I), denudation levels with karst (II) and erosional 
and denudation landscapes (III). The next taxonomic level is the Group and it is based on the 
rock fundament as a factor for landscape differentiation. There are four groups of landscapes 
in Mala Planina: with carbonate sedimentary rocks (с), non-carbonate sedimentary rocks (n), 
magmatic and metamorphic rocks (m) and uncosolidated deposits (u). The edaphic factor is 
the most essential factor for the differentiation of the taxonomic level 6 or the Type. There 
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Table 2
Factors and Criteria for Landscape Classification and Differentiation

Classification 
Category/Level of 
Differentiation

Diagnostic Criteria Level of Generalization Symbol

Class (Level 1) macromorphology mountainous Landscapes P

Type (Level 2)
hydro-climatic Conditions humid Climate H

wet Subhumid Climate W

Subtype (Level 3)

zonal and intrazonal vegetation with 
communities of classes:
CarpinoFagetea sylvaticae, Quercetea 
pubescentis, Robinietea, Crataego
Prunetea, MolinioArrhenatherеtea, 
FestucoBrometea

V

Genus (Level 4)
mezorelief (including the character of 
current processes for the formation of 
the relief)

denudation level without karst I
denudation level with karst II
erosional and Denudation levels III

Group (Level 5) rock fundament

carbonate sedimentary rocks c
non-carbonate sedimentary rocks n
magmatic and metamorphic rocks m
unconsolidated deposits u

Type (Level 6) soil type

еutric Fluvisols, FBe 1
dystric и gleyic Colluvisols, CLd и CLg 2
chromic Luvisols, LVx 3
eutric Vertisols, VRe 4
eutric Cambisols, CMe 5
rendzic Leptosols, LPk 6
albic Luvisols, LVa 7

Subtype (Level 7) vegetation/land cover

artificial birch forests (Betula pendula 
Roth) at the place of oak forests 
(Quercus sp.) and beech forests (Fagus 
sylvatica L.)

bp

communities of the Fagetalia sylvaticae, 
alliance Fagion sylvaticae fs

communities of the alliances Quercion 
petraeocerridis and Carpinion betuli cbqd

communities of the alliances Quercion 
petraeocerridis and Carpinion 
orientalis 

coqp

coniferous forests (Pinus sylvestris 
L.; Pinus nigra Arnold; Picea abies 
(L.) Karst.; Pseudotsuga menziesii ssp 
menziesii)

pin

communities of the alliance Quercion 
confertae. qcqf

deciduous forest with non-native 
species (Quercus rubra L.; Robinia 
pseudoacacia L.)

inv

communities of the alliance Berberidion 
vulgaris cmps

pastures and Meadows of the 
classes MolinoArrhenatheretea and 
FestucoBrometea

pame

quarry quar
anthropogenic territories antr
agricultural areas аgri
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are seven varieties of landscapes in Mala Planina for level 6: with eutric Fluvisols, FBe, (1), 
dystric and gleyic Colluvisols, CLd and CLg, (2), chromic Luvisols, LVx, (3), eutric Vertisols, 
VRe, (4), eutric Cambisols, CMe, (5), rendzic Leptosols, LPk, (6) and albic Luvisols, LVa, 
(7). The last level for landscape differentiation and classification of Mala Planina is the sev-
enth, which represents the Subtype. It is based on the vegetation and other types of land 
cover. Woodland, shrubland and grassland vegetation subtypes are united in order to get a 
clearer marker for the landscapes. All subtypes are indicated in Table 2.

The software product ArcGIS 10.1 is used for the spatial landscape analysis and mapping 
of the territory of Mala Planina and an analytical database is modelled. In order to fully char-
acterize the area, different vector layers are applied. These layers consist of georeferenced 
database about geology, relief, climate, soils, vegetation and other types of land cover.

LITHOLOGY

The georeferenced lithological layer (Fig. 1) is based on a geologic map of the area in М 
1:100 000, providing information for a very rich lithological diversity. The different types of 
rocks are united in four groups, based on their chemical composition and formation, in order 
to avoid unnecessary detail:

1. Carbonate sedimentary rocks – clayey, sandy, organogenic, dolomitic limestones; do-
lomites; alevritic marlstones. 

Fig. 1. A map of the lithology of Mala Planina
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2. Non-carbonate sedimentary rocks – sandstones, argillites, siltstones, conglomerates, 
breccias. 

3. Unconsolidated deposits – clays, sands, gravel. 
4. Magmatic and metamorphic rocks – dacite, porphyry, syenite, shonkinite, quartzite, 

andesites and trachyandesites – tuffs.
Landscapes with non-carbonate sedimentary rocks are covering 56% of the total area, 

followed by landscapes with carbonate sedimentary rocks (31%), located mainly in the west-
ern part of Mala Planina – in the Kamuka Ridge. Landscapes with unconsolidated deposits 
(11%) are situated in the southern parts of the mountain, while landscapes with magmatic and 
metamorphic rocks, accounting for only 2% of the studied object, are located to the northeast, 
forming a mosaic.

RELIEF

A database, involving contemporary relief forming processes, is used for the creation of 
the vector topographic layer. The layer is based on the morphometric parameters of ASTER 
GDEM and the use of a topographic map with М 1:25 000. The studied object is divided into 
landscapes with karst, landscapes without karst and erosional and denudation landscapes 
(Fig. 2). The largest proportion of the territory (around 50%) is taken up by the erosional and 

Fig. 2. A map of the relief of Mala Planina
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denudation landscapes. They dominate in the eastern part of the mountain, while they are 
almost missing in the Kamuka Ridge, where only a small band is presented in its southern 
part. Landscapes with denudation levels with karst (around 25%) are situated exclusively 
in Kamuka Ridge, while landscapes with denudation levels without karst (about 25%) are 
located mainly in the southern and central parts of Mala Planina.

CLIMATE

The humidity index of Thorntwaite is applied for the classification of climatic types in 
Mala Planina. Borissova et al. (2015) consider it to be highly informative for the systematiza-
tion of landscapes on humidity or aridity basis, as well as for the type of potential vegetation 
and the exchange of energy and matter. The results of the studies of Topliisky (2006) (includ-
ing cartographic material) are taken under consideration and the landscapes of Mala Planina 
are divided into humid and wet subhumid (Fig. 3). Humid landscapes account for 85% of the 

Fig. 3. A climatic map of Mala Planina

territory of the mountain, while the rest 15% are allocated to the wet subhumid landscapes, 
situated near the highest parts of the territory to the northeast.
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SOILS

The edaphic factor is also very important for the landscape formation and a soil map of 
Bulgaria (М 1:400 000) is used for the definition of the landscapes of Mala Planina. Eutric 
Cambisols, Cme, are located in the northern parts of the mountain and they comprise around 
12% of the studied area. Rendzic Leptosols, LPk, are situated in the karst areas to the west and 
landscapes with this soil cover over 32% of the territory. Dystric and gleyic Colluvisols, CLd 
and CLg, (under 1%) and Eutric Fluvisols, Fbe – 3% have mosaic localities in the southern 
periphery, while the subtypes of the Chromic Luvisols, LVx, (14%) and albic Luvisols, LVa, 
(32%) are situated in the central and southern areas, accordingly. Landscapes with Eutric 
Vertisols, Vre, cover around 7% and they are situated mainly in the western part of Kamuka 
Ridge (Fig. 4).

Fig. 4. Soil map of Mala Planina

VEGETATION AND OTHER TYPES OF LAND COVER 

The current layer is obtained with the kind cooperation of the Forestries of Sofia and 
Svoge. It is generalized for the purposes of the current investigation and consists of data 
about woodland and shrubland species, as well as data, concerning the presence of pastures 
and meadows, while at the same time it also presents areas with agriculture and anthropo-
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genic territories (Fig. 5). Landscapes with pastures and meadows are located mainly in the 
western part of the mountain and they cover around 34% of Mala Planina. Forests, dominated 
by Carpinus betulus L. and Quercus dalechampii Ten. cover 23% and are situated in the 
northern and central part of the territory. Landscapes with coniferous forests (Pinus sylvestris 
L., Pinus nigra Arnold, Picea abies (L.) Karst., Pseudotsuga menziesii ssp menziesii) come 
to the third place and cover around 14% of Mala Planina. These forests are artificial are situ-
ated mainly in the eastern and southern parts of the studied area. Each one of the landscapes 
with forests, dominated by Fagus sylvatica L., forests with Carpinus orientalis Mill. and 
Quercus pubescens Willd. and landscapes with agriculture cover around 6% of Mala Planina. 
Beech forests are located in the higher hypsometric parts of the mountain to the northeast, 
while territories with agriculture are situated at the transition area to Sofia Valley to the south 
and near the villages of Golemo Malovo and Malo Malovo to the northwest.

All layers of the landscape components, that were discussed in the previous lines, are 
processed by the ArcGIS tool for “Generalization” – “Dissolve” and later are combined in 
one final layer with the tool for “Overlay” analysis “Intersect”. The inevitable formation of 
landscape polygons with too small area lead to the use of the tool “Eliminate”. With its help 
the minimum area of a mapped polygon is 20 ha. This action was necessary for receiving a 
higher application value of the map and also a better level of readability. The correct repre-
sentation of the geographic nomenclature was accomplished by the use of the layers, created 
by the Japan International Cooperation Agency (JICA).

Fig. 5. Vegetation and other types of land cover of Mala Planina
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Every element of the vector layers is represented by a code symbol (see the last column 
of Table 2). All symbols are displayed in the map legend and they present the landscape di-
versity of Mala Planina (Fig. 6). The identification of the landscapes was made possible by 
the application of a code, which is a combination of the symbols, representing all factors for 
landscape formation. In order to avoid the unnecessary elongation of the codes in the legend, 
the symbols „P” и “V”, representing Class (Level 1) and Subtype (Level 3) are omitted, 
because they are the same for all landscapes in Mala Planina. An example of a code combi-
nation, representing a random landscape, is the following: a landscape with humid climate, 
on a denudation level with karst with carbonate sediment rocks, rendzic Leptosols, LPk, and 
pastures and meadows is represented by the code Hc6Iipame. The same logic is followed 
when it comes to every landscape in the mountain. A total number of 103 landscapes are 
differentiated in Mala Planina, logically divided, following the quantitative characteristics of 
the natural components.

The presented landscape map of the studied object (Fig. 6) displays the abundance of 
landscapes in Mala Planina. The largest share (87%) belongs to those landscapes that are 
located in the hypsometric belt between 600 and 1000 m a. s. l., which is logical due to the 
specific geographic characteristics of the investigated area. Landscapes between 1000 and 
1234 m a. s. l. account of 8% of the territory and come to the second place. They are located 
in the northeastern parts of the mountain near the highest peak – Tseria (1234.1 m a. s. l.). 

Fig. 6. Landscape map of Mala Planina
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Landscapes that are situated under 600 m a. s. l. cover 5% of the studied area and they can 
be found near the rivers of Iskretska and Iskar where are the lowest parts of Mala Planina.

The landscape differentiation, according to the area, has some specific features: land-
scapes with the largest area are those with pastures and meadows, carbonate sediment rocks, 
denudation levels with karst, humid climate and rendzic Leptosols, LPk. They are located in 
the western part of the Kamuka Ridge and account for 15% of Mala Planina. Erosional and 
denudation landscapes with Carpinus betulus and Quarcus dalechampii on non-carbonate 
sediment rocks with humid climate and albic Luvisols, Lva, cover 8% of the mountain. They 
are located mainly in the northeastern parts. Villages in Mala Planina take up to 7% of the 
total area and the largest of them are situated along the banks of the rivers Iskretska and 
Iskar. Erosional and denudation humid landscapes with Carpinus betulus and Quarcus dale
champii on eutric Cambisols, CMe, cover 5% of the territory and they are located in a frag-
mented manner in the eastern part of the mountain. Landscapes with pastures and meadows, 
humid climate and denudation levels with karst, located in the Kamuka Ridge take up to 4% 
of the total area. Some of the rest of the landscapes in subtype level have a certain level of 
fragmentation and their areas are following the laws of geography and the influence of the 
factors for landscape formation.

CONCLUSIONS

The application of the current methodology proved to be successful for a landscape in-
vestigation of a mountainous area in the western part of the country. By using georeferenced 
layers in a GIS environment and the application of the approach, used in LANMAP 2, a full 
map of the landscape differentiation of Mala Planina was created. The layers, consisting of 
information about geology, relief, climate, soils, vegetation and other types of land cover and 
the combinations of them, lead to the differentiation of a total number of one class, two types, 
one subtype, three genuses, four groups, seven types and twelve subtypes. They lead to the 
formation of 103 different landscapes on the territory of Mala Planina. The landscape map 
of the area displays a vast diversity of landscapes. 87% of them are in the hypsometric belt 
between 600 and 1000 m a. s. l. and they represent the largest share. If landscape differentia-
tion is taken into account, the largest proportion of the landscapes belongs to the pastures 
and meadows on carbonate sediment rocks, denudation levels with karst, humid climate and 
rendzic Leptosols, LPk, located in the western part of Mala Planina – the Kamuka Ridge, 
covering 15% of the territory.

The created landscape map of Mala Planina allows for a full analysis of the landscape 
diversity as the most comprehensive system of biodiversity in the direct application in land-
scape planning. The authors of the presented study are convinced that it can be used as a basis 
for other investigations with similar aims, as well as a fundament for a much broader and 
extensive study of the landscapes, situated in the western part of Stara Planina.
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Rumen Penin, Dimitar Zhelev, Tanya Stoilkova, Lidiya Semerdzhieva, Desislava Hristova. GEOCHEMICAL 
RESEARCH OF THE SOILS IN THE LANDSCAPES OF THE BELASITSA MOUNTAIN

The article is dedicated to the geochemical analysis of soils structure in the landscapes of Belasitsa Mountain. 
The research is a part of long-termed series of research activities conducted in the border mountainous regions in 
South-West Bulgaria. 

The landscape-geochemical status evaluation is implemented on the basis of own field and laboratory research 
of the territory – landscape mapping, collecting soil samples, geochemical analysis etc. The researched elements 
are Cu, Zn, Ni, Mn, Co, Cr, Pb. The heavy metals‘ content in the selected soil profiles of landscapes is identified. In 
addition, the identified geochemical background of the mountain is compared with some neighboring mountainous 
areas and the major rock types in Bulgaria. 

The general outcomes on the landscape geochemical status of soils in the Belasitsa Mountain that are obtained 
display one of the aspects of the environmental status of the mountain.

Key words: landscapes, geochemistry, soils, heavy metals, soil profile, radial structure.

УВОД

Редица автори разглеждат и изследват природата на граничната планина Бела-
сица. Сред първите изследователи на флората и растителността на планината е  
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акад. Н. Стоянов (1921), геоложки проучвания на областта правят Зидаров и др. (1966) 
и Загорчев (1984, 1986 и др.), проведени са ландшафтно-геохимични изследвания от  
Р. Пенин (1989, 1990, 1993), ландшафтна картировка и геофизични изследвания от  
А. Велчев (1994, 2001) и др.

Литоложкият фундамент е представен главно от метаморфни скали и в по-малка 
степен от магмени и седиментни. Гнайсовият комплекс е застъпен в западната част на 
планината, а на изток – гнайсово-мигматитов, представени основно от гнайси и амфи-
болити (с докамбрийска възраст). За условна граница на комплексите се приема линия-
та с. Коларово – в. Радомир. Магмените скали имат петнист характер на разпростране-
ние, внедрени в метаморфния комплекс над селата Скрът и Коларово (гранодиорити) 
и над Яворница и Коларово (ултрабазити) (Геоложка карта..., 1989). В подножието на 
планината са развити дебели пролувиални наносни конуси, които взаимно се препли-
тат и образуват делувиално-пролувиален шлейф (Велчев, 2001) от пясъци и чакъли. 
Дълбоката грабенова долина на р. Струмешница (150–200 m) отделя Беласица от оста-
налите планини от системата на Осогово-Беласишката планинска редица. Планината 
представлява типичен хорст с добре изразени разломни линии на север и на юг, със 
заравнено било на височина 1800–2000 m и стръмни склонове, разчленени от много-
бройни къси реки (Йорданова и др., 2002). Най-високата точка е в. Радомир (2029,2 m). 

Климатът е умерено топъл, средиземноморски (по Велев, 1990). Над 1000 m н. в. 
климатичните условия са с планински характер. Поради орографски ефект валежите в 
подножните склонове на Беласица достигат 800–1000 mm. Водоносността на реките е 
относително висока. Това се дължи на голямата разчлененост и значителния отточен 
ефект на есенно-зимните максимални валежи поради по-ниското изпарение. Повечето 
от реките имат пороен характер. Пълноводието е зимно-пролетно, а маловодието – 
лятно-есенно. Подземните води са предимно пукнатинни и подхранват нискодебитни 
непостоянни извори (Йорданова и др., 2002). 

Почвено-биогенният природен компонент се характеризира с изразена височин-
на поясност. В подножията и ниските части на склоновете се срещат канелени гор-
ски почви (chromic Luvisols), а в по-високите части – кафяви горски (Cambisols). 
Разпространение по голите ерозирани склонове в пресечения релеф имат ранкерите 
(umbric Leptosols) и литосолите (lithic Leptosols) (Велчев, 2001). С ограничено раз-
пространение са планинско-ливадните почви (Umbrosols) по билото и алувиалните 
(Fluvisols) покрай реките. Хидроклиматичните особености оказват влияние върху 
всички компоненти на средата, но най-силното е върху развитието и характера на рас-
тителността – с наличието на средиземноморски представители. В по-ниските части 
са развити дъбови гори и шиблякови формации (келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), 
драка (Paliurus spinachristi Mill.), червена хвойна (Juniperus oxycedrus L.), а в по-ви-
соките – гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.). Иглолистните формации имат 
фрагментарно разпространение (Йорданова и др., 2002). Особен случай са вековните 
кестенови гори (Castanea sativa Mill.) по северното подножие на планината, както и съ-
обществата от чинар (Platanus orientalis L.), запазени по долината на р. Струмешница 
(Велчев, 2001). 

Географското положение на планината, предопределящо средиземноморски черти 
на природните компоненти, в комбинация с надморската височина създават сложна 
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структура с широк диапазон от височинни спектри и характерни природно-територи-
ални комплекси. В резултат на антропогенната дейност нископланинските субсреди-
земноморски ландшафти са в по-голяма степен изменени спрямо разположените над 
тях високопланински ландшафти. С режим на защита е пространството в границите 
на ПП „Беласица“, Р „Конгура“, ЗМ „Топлище“ и територии от европейската мрежа 
НАТУРА 2000 по Директивата за местообитанията. 

През лятото на 2016 г. в хода на реализирането на научната програма на проекта 
„Ландшафтно-екологични проучвания в планината Беласица“, финансиран от ФНИ 
към СУ „Св. Климент Охридски“, бяха извършени теренни ландшафтни изследвания 
на планината както на българска, така и на гръцка територия. Като част от научната 
програма на проекта бе заложено пробонабиране на представителни почвени образци 
в билните, склоновете и подножните части на планината. 

МЕТОДОЛОГИЯ

Ландшафтно-геохимични изследвания предоставят възможности за решаване на 
редица актуални проблеми – геоекологични изследвания, откриване на полезни изко-
паеми, определяне на геохимични норми и критерии при различни стопански дейности 
и др. Именно геохимията на ландшафтите осигурява цялостното геохимично изучава-
не на природните системи. 

Геохимичната парадигма се основава на използването на химико-аналитични мето-
ди при проследяване на веществения обмен както между отделните геосистеми, така и 
между самите компоненти на природната среда. Методологичната база на това научно 
направление е системният подход. Основите му са във вид на взаимосвързан анализ на 
химичния състав на компонентите на ландшафта и връзките между самите ландшафти. 

Установяването на типовете геохимични миграции в хоризонтално и вертикално 
направление е изключително важно за разкриване на геохимичната картина на антро-
погенното въздействие върху природната среда (Перельман, 1975; Пенин, 1989, 1997). 
Системният подход позволява да се проследи миграцията, диференциацията и акуму-
лацията на химичните елементи във фонови и в силно антропогенизирани ландшафти 
(Пенин, 1997). 

В геохимията на ландшафтите се използват различни показатели за определяне на 
връзките и съотношенията между наличието на разнообразни химични елементи в 
природните обекти.

Съдържанието на химичните елементи в различните типове скали на земната кора 
обикновено се отличава от кларка в литосферата. Тази разлика се изразява количест-
вено чрез понятието „кларк на концентрация“ (KK). То представлява отношението 
между съдържанието на даден елемент в определен природен обект (почвен хоризонт, 
изветрителна кора, растителност, повърхностни води и др.) – Сi и кларка на същия 
елемент в литосферата – K:

                         .𝐾𝐾𝐾𝐾 � 𝐶𝐶�
𝐾𝐾 � � 
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Тази стойност е винаги по-голяма от 1 и ако KK = 1, то съдържанието на елемента 
в обекта е равно на съдържанието му в литосферата. Когато Сi е с ниски стойности, 
се използва показателят „кларк на разсейване“ (KP). Той показва колко пъти кларкът 
превишава съдържанието на елемента в изследвания обект: 

                       .

Сравнителният подход е с водещо значение при ландшафтно-геохимичните изслед-
вания – необходимо е да се сравнят различни системи по разпределението на химични-
те елементи в тях. В тези случаи е най-добре получените данни да се изобразят в т. нар. 
геохимични спектри. Те улесняват възприемането на резултатите за концентрация или 
разсейване на елементите в природните обекти. Показателите KK и KP са използвани 
при изготвянето на интерпретацията и анализа на геохимичните спектри на почвите и 
дънните отложения, взети при теренната работа в планината Беласица.

Проблемите, свързани с организацията и функционирането на мониторинга на 
околната среда, са сред приоритетните в съвременната екологична политика. Ето защо 
от особено важно значение е разкриването на геохимичната картина както на фонови, 
относително слабо нарушени в антропогенно отношение територии, така и територии  
със съществени антропогенни нарушения. В конкретното изследване фоновият харак-
тер на територията е отличителна черта на природната среда.

За постигане на поставената цел за ландшафтно-геохимични проучвания на плани-
ната Беласица бе проведено теренно изследване (2016 г.), с опробване на почви, рас-
тения и дънните отложения (наслаги, утайки). Събрани са представителни образци за 
лабораторен анализ в различни ландшафти от реката. Обект на изследване са подбрана 
асоциация от микроелементи (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Mn). Събирането на пробите е в 
представителни в ландшафтно-геохимично отношение ландшафти – елувиални, тран-
селувиални и супераквални. В настоящото изследване са представени резултатите от 
изследването на повърхностния А-хоризонт, който е акумулатор на основните ланд-
шафтни процеси. 

Настоящата статия е логично продължения на поредица ланшдшафтно-геохимич-
ни проучвания в пограничните планини на Югозападна България и Северна Гърция 
(2011–2018). Това позволява да се направят сравнения с получените резултати за 
съдържанията на същите микроелементи в почвите и дънните отложения на тези 
планини.

Друг интересен методичен елемент е възможността за сравнение и установяване на 
почвено-геохимичната динамика по отношение на микроелементите в ландшафтите на 
планината, направени по време на теренни и лабораторни изследвания преди повече 
от 25 години (Пенин, 1993). Други подобни сравнения се правят и с геохимичните из-
следвания в поредица от планини в Осоговско-Беласишката планинска редица (Пенин, 
1989), както и на планини от съседни територии от Балканския полуостров (Южен 
Пирин, Славянка, о. Тасос, п-в Атон). 

Събраните по време на полевия сезон проби са изсушени, квартовани, стрити в пор-
целанов хаван и пресети през сита с размер 63 µm (за анализ на микроелементния им 

𝐾𝐾� � 𝐾𝐾
𝐶𝐶� � � 
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състав) и 2 mm (за анализ на рН). Химичните анализи на почвените проби са извършени 
в Лабораторията по геохимия на ГГФ на СУ след изгаряне при 500 °С и пълно после-
дователно разтваряне със смес от киселините HСlO4, HF и НCl. Съдържанията на теж-
ки метали в получените разтвори са анализирани по метода на атомно-абсорбционната 
спектрометрия на апарат Perkin-Elmer 3030. Стойностите на рН на почвените проби са 
определени във воден разтвор, при съотношение почва:вода 1:2,5 след престой 18 часа.

РЕЗУЛТАТИ

В хода на теренните ландшафтни изследвания са събрани 19 образци от различни 
почвени типове и техните генетични хоризонти (табл. 1). Представителните ландшаф-

Таблица 1
Table1

Пробонабиране на почвени образци
Collection of soil samples

№ Вид проба Почвен профил Вид почва Фация Координати 
(г.ш., г.д., н.в.)

1

R-профил

35–40 cm BC
кафява горска почва 
(dystric Cambisols)

монодоминантна гора 
от обикновен бук в 
резерват „Конгура“

41°20′31″ 
23°11′13″ 
1500 m

2 15–20 cm В
3 10 cm АВ
4 0–5 cm A-чим
5

R-профил

110 cm С

светлокафява 
горска почва (eutric 
Cambisols)

смесена гора от 
обикновен бук, леска, 
ива, залесен бял бор

41°21′16″
23°11′30″
1100 m

6 90 cm ВС
7 40–50 cm В
8 15–20 cm А
9 0–5 cm A-чим
10

R-профил

50–60 cm B2
светлокафява 
горска почва (eutric 
Cambisols)

смесена гора от 
обикновен бук и 
обикновен кестен

41°21′56″ 
23°11′48″
800 m

11 30–40 cm B1
12 10–15 cm А
13 0–5 cm A-чим

14 контролна 0–5 cm А-чим
кафява горска, 
камениста почва 
(eutric Cambisols)

местност Бялата чешма, 
гора от източен чинар

41°22′ 3″
23°5′ 21″
450 m

15 контролна 0–5 cm А-чим делувиална почва 
(dystric Colluvisols)

източно подножие, 
при граница с Гърция, 
бадемови насаждения

41°22′46″
23°19′0″
90 m

16

R-профил

50–60 cm С
делувиална почва 
(dystric Colluvisols)

южен склон, смесена 
широколистна гора, 
ок. 2 km западно от 
Акритохори, Гърция

41°16′36″
23°8′54″
220 m

17 20–30 cm А

18 0–5 cm A-чим

19 контролна 0–5 cm A-чим планинско-ливадна 
(orthic Umbrosols)

зачимено било на 
Беласица, западно от вр. 
Радомир

41°19′51″
23°6′49″
2020 m
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тни точки, откъдето са събрани почвените проби, покриват части от северния, източ-
ния и южния склон на планината (фиг. 1). Резултатите от извършения лабораторен 
геохимичен анализ (табл. 2) позволяват установяване на средни стойности за съдър-
жанието тежки метали в почвите на планината Беласица. За установяване на местния 
почвено-геохимичен фон са използвани стойностите на съдържание, получени за про-
бите от повърхностния А-хоризонт. Фоновото съдържание е установено чрез средна 
аритметична величина, при чието изчисляване не са взети предвид екстремалните най-
високи и най-ниски стойности. Резултатите са сравнени с тези от съседните за плани-
ната Беласица територии (табл. 3), както и със скалите в България (табл. 4).

Изчертани са геохимични спектри, позволяващи сравнението на почвено-гео-
химичната специфика на планината Беласица с почвите на света, Европа, България, 
България (фонови територии), както и с близкоразположените планински територии 
в Република България – Влахина пл., Малешевска пл., Огражден, Южен Пирин и 
Славянка. Почвите на Беласица са сравнени и с с тези от планината Боздаг, о. Тасос и 
п-в Атон (Света гора) от територията на Република Гърция.

Фиг. 1. Локации на почвено пробонабиране 

Fig. 1. Locations of soils samples collection
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На фиг. 2 за водеща основа в геохимичния спектър са почвите на света. Мик-
роелементите Cr и Mn на трите сравняеми обекта почти съвпадат. Най-висока концен-
трация се отчита за Pb както за почвите на Европа, така и за почвите на изследваната 
територия. Естествените съдържания на Pb в почвите по принцип се наследява от поч-
вообразуващите скали. Във фонови територии концентрациите на този микроелемент 
може да се оцени на около 25 mg/kg (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Тъй като Pb 
се счита за един от трудноподвижните в почвите елементи и като се има предвид, че 
изследването ни обхваща А-хоризонт, то е нормално натрупването и задържането му 
в тази част на почвения профил. Тук определена роля играе и биогеохимията на Pb. С 
относително по-високи съдържания в сравнение с почвите на света и Европа са Ni, Co 
и Cu. Концентрацията на Zn в планината и почвите на Европа са близки, с нисък KР.

Подобни концентрации на проучените микроелементи (общо съдържание и под-
вижни форми на тежките метали) са отбелязани за почвите по северния склон на 
Беласица в района на резервата „Скошник“ („Конгура“) (Пенин, 1993). 

За да се установи характера на съдържанието на тежките метали в почвите от 
проучения район, е изготвен геохимичен спектър на микроелементите в почвите на 
България, България (фон) и планината Беласица (фиг. 3). От него ясно личат повише-

Таблица 2
Table 2

Съдържание на тежки метали (mg/kg) и стойност на pH в събраните проби
Content of heavy metals (mg/kg) and pH value in the collected samples

№ Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr pH

1 20,29 101,45 33,10 1,067,87 28,83 25,63 82,23 5,05
2 19,01 241,15 34,02 1,020,65 29,02 24,02 86,06 5,26
3 19,25 154,99 56,80 981,90 35,62 24,07 81,83 4,82
4 19,78 100,89 40,55 1,097,92 27,70 22,75 78,14 5,63
5 95,07 254,47 12,48 921,87 392,76 57,62 384,11 5,97
6 139,90 218,60 7,77 835,52 237,05 39,83 206,94 5,94
7 24,65 196,28 2,74 219,11 96,77 27,39 188,98 6,04
8 26,75 227,36 5,35 356,65 138,20 24,97 160,49 5,67
9 34,94 54,35 22,32 815,26 162,08 25,23 164,02 5,66
10 26,39 72,34 16,62 420,34 48,88 13,69 77,23 5,37
11 25,50 183,38 12,75 402,06 30,40 10,79 74,53 5,40
12 26,00 100,85 18,12 378,17 31,51 13,39 73,27 5,24
13 21,84 68,63 26,00 738,32 29,12 11,44 73,83 5,35
14 48,67 72,52 35,76 953,63 473,83 43,71 548,34 6,80
15 31,79 56,63 12,91 486,78 19,87 5,96 62,59 6,76
16 22,41 83,80 25,33 691,81 65,28 8,77 121,80 6,60
17 28,11 91,57 27,20 689,05 68,00 10,88 126,02 6,34
18 27,03 87,86 23,17 695,14 78,20 9,65 125,51 6,43
19 34,39 158,19 48,14 805,69 36,35 11,79 61,90 -
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Таблица 3
Table 3

Средно съдържание тежки метали в почвите (mg/kg)
Average content of heavy metals in soils (mg/kg)

Средно съдържание Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

Литосфера 47,00 83,00 16,00 1000,00 58,00 18,00 83,00
Почви на света1 20,00 50,00 10,00 850,00 40,00 8,00 100,00
Почви на Европа2 17,30 68,10 32,60 810,00 37,30 10,40 94,80
Почви на България3 30,00 75,00 35,00 1000,00 36,00 20,00 70,00
Почви на България (фон)4 24,00 67,00 25,00 695,00 32,00 16,00 60,00
Почви на Влахина5 12,32 350,11 21,36 687,87 122,79 41,31 73,92
Почви на Малешевска6 26,95 94,45 25,87 304,08 31,98 9,34 37,25
Почви на Огражден7 19,88 103,00 40,84 370,63 44,79 6,34 36,04
Почви на Славянка8 27,35 225,23 92,27 563,09 74,63 43,28 91,32
Почви на Южен Пирин9 20,52 93,08 63,50 615,02 33,82 10,20 33,40
Почви на Боздаг10 29,88 178,00 62,95 572,60 52,06 12,90 101,00
Почви на о-в Тасос11 21,20 98,10 99,20 1660,00 162,10 49,40 213,00
Почви на п-в Атон12 36,00 162,00 49,60 911,40 99,10 62,90 173,00
Почви на Беласица 30,00 77,30 29,56 801,61 66,69 16,17 100,82

1 По Виноградов, 1962; 2 по Salminen, 2005; 3 по Мирчев, 1971; 4 по Пенин, 2003, 5 по Тодоров и кол.; 6 по 
Тодоров и кол.; 7 по Пенин и кол., 2015; 8 по Пенин и Китев, 2016; 9 по Китев, 2018; 10 по Пенин и кол., 2015; 
11 по Пенин, 2013; 12 по Пенин и Желев, 2011.

Таблица 4
Table 4

Средно съдържание на тежки метали в скалите на България1 (mg/kg)
Average content of heavy metals in the rocks of Bulgaria1 (mg/kg)

Средно съдържание Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

Скали в България 32 53 26 743 77 16 108

Кисели магмени скали в България 8 28 30 370 6 3 8

Кисели метаморфни скали в България 20 50 20 287 10 11 34
1 По Куйкин и др., 2001.

ните концентрации в почвите на планината на елементите Pb, Cr и Ni. Повишените 
концентрации на Cr се дължат преди всичко не неговите сорбирани форми и това се 
обяснява с относително повишената илеста фракция н почвените хоризонти, както 
и връзката със съдържанията му в шистите във вид на хроммусковит (Пенин, 1989). 
Асоциацията от микроелементите Pb, Co, Zn, Cu в почвите на планината са с по-ниски 
концентрации в сравнение с почвите на страната, но са с по-високи концентрации в 
сравнение с фоновите стойности. Литогеохимическите особености на микроелементи-
те в планината са изследвани от наши геолози (Зидаров и др., 1966). Те потвърждават 
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Фиг. 2. Геохимичен спектър на почвите на света, Европа и Беласица

Fig. 2. Geochemical spectrum of soils in the world, Europe and Belasitsa Mountain

Фиг. 3. Геохимичен спектър на почвите в България, България (фон) и Беласица

Fig. 3. Geochemical spectrum of soils in Bulgaria, Bulgaria (background territories) and Belasitsa Mountain

влиянието на местната литогеохимия върху почвената покривка и преразпределението 
на тежките метали в нея. 

Проведените проучвания на съдържанията на тежки метали в почвите на планините 
от Осогово-Беласишката планинска редица ни позволяват да направим сравнение по 
отношение на микроелементите в почвената покривка в част от планините (фиг. 4). 
Резултатите и анализите са поместени в няколко публикации (Пенин, Желев, 2016; 
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Тодоров и др. 2014.; Тодоров и др. 2015). Подобни сравнения дават, от една страна, 
обща представа за пространственото разпределение на микроелементите в почвената 
покривка, а от друга – разликата в съдържанията на тежки метали в ландшафти с близ-
ки характеристики. 

На геохимичния спектър ясно се очертава повишената концентрация на Pb в поч-
вите на изследваните планини. В скалните формации от района съдържанието на Pb 
варира 20–30 mg/kg. Близка до тези стойности е концентрацията на микроелемента в 
почвената покривка на планините. Оловото е относително слабо подвижен елемент 
в почвите. Той се намира в различни форми в отделните почвени типове и като цяло 
може да се заключи, че се асоциира преди всичко с глинестите минерали, оксидите на 
Mn, хидрооксидите на Fe и Al и органичните вещества (Norrish, 1975; Riffaldi, Levi-
Minzi, Sodatini, 1976). Като се има предвид, че районът на планинската редица е далече 
от силно техногеохимично влияние, може да се приеме, че получените данни за съдър-
жанията на тежки метали в почвената покривка имат фонов характер. 

Геохимичният спектър (фиг. 5) позволява сравняване на стойностите на коефици-
ентите KK и KР за микроелементите в Славянка, Южен Пирин и Беласица. Разликите 
в концентраците на тежките метали изпъкват преди всичко в асоциацията от елементи 
Pb, Zn, Co и Ni, които са с по-високи концентрации в почвите на планината Славянка 
в сравнение с другите две планини. Това се дължи преди всичко на местната литогео-
химия, свързана с преобладаващите тук мрамори.

С най-висока степен на KР е асоциация от елементи Cr, Co, Ni и Mn в почвите на 
Южен Пирин. Част от другите геохимични особености на микроелементите в почвите 
на Славянка и Южен Пирин са разгледани в някои публикации (Пенин, Китев, 2016; 
Китев, 2018).

Във връзка с разкриване на регионалната диференциация на тежките метали в поч-
вената покривка, е изготвен геохимичен спектър на микроелементите в почвите на 
планината Боздаг, полуостров Атон, о. Тасос и планината Беласица. От него ясно личи 

Фиг. 4. Геохимичен спектър на почвите във Влахина, Малешевска, Огражден и Беласица

Fig. 4. Geochemical spectrum of soils in the mountains Vlahina, Maleshevska, Ograzhden and Belasitsa
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Фиг. 5. Геохимичен спектър на почвите от Славянка, Южен Пирин и Беласица

Fig. 5. Geochemical spectrum of soils in mountains Slavyanka, South Pirin and Belasitsa

Фиг. 6. Геохимичен спектър на почвите от Боздаг, о. Тасос, п-в Атон и Беласица

Fig. 6. Geochemical spectrum of soils in the Falakro (Oros) Mountain, Thasos Is.,  
Athos Peninsula and the Belasitsa Mountain 

повишената концентрация на оловото и в значителна степен и на цинка в четирите 
сравняеми обекта. Геохимичните особености и факторите за това диференциране на 
двата елемента са разгледани в редица публикации (Пенин, Желев. 2011; Пенин, 2013; 
Пенин и др., 2014). 

Стойностите на KK и KР за почвите в Беласица са околокларкови, докато в други-
те обекти отклоненията са по-големи, особено за никела, хрома и кобалта за почвите 
в Атон и о. Тасос. В почвите на планината Боздаг се набелязват две ясно изразени 
асоциации от концентриращи се (Pb, Zn, Mn) и разсейващи се микроелементи (Ni, 
Cr, Co, Cu). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като се има предвид, че районът на изследване е далече от силно техногеохимично 
влияние, може да се приеме, че получените данни за съдържанията на тежки метали 
в почвената покривка има фонов характер. Като цяло стойностите на KK и KР имат 
околокларкови стойности. С леко повишени стойности на KK са оловото, хромът и 
никелът. В значителна степен почвите унаследяват микроелементите от почвообразу-
ващите скали, като тяхната диференциация в пространствен аспект до голяма степен 
зависи от характера на почвообразуващите процеси. Техногеохимичното въздействие 
практически липсва и това определя водещата роля на естествените природни процеси. 

Сравненията с геохимията на почвите с други проучени обекти от Осогово-
Беласишката планинска редица, Славянка, Южен Пирин, Боздаг, о. Тасос и п-в Атон 
дават възможност да се определят границите на вариране на микроелементите в поч-
вите им. Получените резултати и анализите могат да бъдат част от организацията на 
мониторинга на почвената покривка по отношение на тежките метали в тази част от 
Балканския полуостров.

SUMMARY

The article is dedicated to the geochemical analysis of soils structure in the landscapes of 
Belasitsa Mountain. The research is a part of long-termed series of research activities con-
ducted in the border mountainous regions in South-West Bulgaria. 

The landscape-geochemical status evaluation is implemented on the basis of own field 
and laboratory research of the territory – landscape mapping, collecting soil samples, geo-
chemical analysis, etc. The researched heavy metals elements are Cu, Zn, Ni, Mn, Co, Cr, Pb. 

The heavy metals’ content in the selected soil profiles of landscapes has been identified as 
final result of the research project. In addition, the geochemical background of the mountain 
in the territory of Bulgaria and Greece has been estimated and difines. As a main part of the 
study it has been compared with some neighboring mountainous areas: 

 • In Bulgaria: Vlahina Mt., Maleshevska Mt., Ograzhden Mt., South Pirin Mt., Slavyan-
ka Mt. in Bulgaria;

 • In Greece: Falakro (Oros) Mt., Mount Athos Peninsula and Thasos Is.
Additionally, the results are compared to the geochemical properties of major rock types 

in the researched regions.
The research methodology applies coefficients such as clarke of concentration and Clarke 

of dispersion. The use of these two general indicators allows comparative analyses of the ge-
ochemical structure’s values between different geographical areas with specific landscapes. 
The soil sample were collected in 2016 as a part of a Sofia University funded science pro-
ject and they were analyzed in the geochemical laboratory of the Faculty of Geology and 
Geography at Sofia University.

The general outcomes on the landscape geochemical status of soils in the Belasitsa 
Mountain that were obtained, display the major aspect of the environmental status of the 
mountain. The territory of the mountain itself is considered with a natural background status 
in the terms of geochemical (heavy metals) properties. No unnatural geochemical anomalies 
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have been found. Moreover, the study have contributed to the regional geochemical profiling 
of the landscapes in South West Bulgaria and North Greece. The research results might be 
used in future environmental projects and initiatives. 
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Kamen Nam, Ilia Tamburadzhiev. ANTHROPOGENISATION OF THE LANDSCAPES IN THE WESTERN 
BOUNDS OF PAZARDZHIK-PLOVID AREA

The current research covers the most western bounds of Pazardzhik-Plovdiv area. The territory chosen for 
analysis presupposes its individualization as an example-model for studying the types of anthropogenic activity 
and the consequent changes in the horizontal and vertical structure of the landscapes. The reorganization of socio-
economic processes in the studied area during the different historical periods have been analyzed. In conclusion, on 
the grounds of specific historic-geographical analysis of anthropogenisation of the landscapes in different periods, 
it has been reconfirmed and generalized the impact of different types of anthropogenic activity on the changes 
affecting the horizontal and the vertical structure of landscapes.

Key words: anthropogenisation of landscapes, historic-geographical analysis, transformation of horizontal and 
vertical structure of landscapes, human impact.

УВОД

Настоящото изследване обхваща най-западната част на Пазарджишко-Пловдивското 
поле. Границата на изследвания район започва от навлизането на р. Тополница в ни-
зината, продължава на югоизток по течението на реката и достига до вливането ѝ в 
р. Марица. Оттам поема на запад-северозапад по течението на р. Марица и достига 
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до мястото на вливане на р. Чепинска в р. Марица. След което границата на района 
поема на югозапад по течението на р. Чепинска и достига подножието на Родопите. 
На югозапад, запад и северозапад границата на изследвания район преминава през 
подножните части на Родопите и Ихтиманска Средна гора, т. е. следи естествено пред-
положените очертания на Пазарджишко-Пловдивското поле. 

В обхвата на изследваната територия попадат землищата и част от землищата на 
следните населени места: гр. Септември, гр. Белово (кв. Малко Белово), гр. Ветрен, 
както и селата Калугерово, Памидово, Величково, Юнаците, Бошуля, Карабунар, Ви-
ноградец, Аканджиево, Мененкьово, Семчиново, Симеоновец, Варвара и Злокучене.

Условното прекарване на част от границите на изследвания район се налага поради 
значителната площ на Пазарджишко-Пловдивското поле. Основният идеен замисъл на 
изследването е не да бъде осъществено проучване на цялостна природно-географска 
единица, а да бъде подбрана територия, на примера на която, в смисъла на ключов 
участък, да се извърши историко-географски анализ на процесите на антропогениза-
ция на ландшафтите.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обект на изследване са ландшафтите в западната част на Пазарджишко-Плов-
дивското поле и по-конкретно антропогенизираните ландшафти. Но тъй като, както 
отбелязват Велчев и др. (2011), „в природата на страната няма място, което в една или 
друга степен да не е повлияно от човешката дейност“, може да твърдим, че всички 
съвременни ландшафти в обхвата на изследвания район са в една или друга степен 
антропогенно трансформирани. Според Велчев и др. (2011) съвременните ландшафти 
могат да се нарекат антропогенизирани. 

Предмет на изследване представляват процесите и явленията и тяхната материа-
лизация, свързани с антропогенната дейност през отделните културно-цивилизацион-
ни и исторически епохи. Антропогенизацията на ландшафтите е изключително про-
дължителен процес, който се ръководи от жизнената и стопанска дейност на човека. 
Антропогенните трансформации на ландшафтите предизвикват „преструктуриране и 
преустройство на биологичния и геохимичния кръговрат, на водния и топлинния ба-
ланс, а също и на особеностите на почвообразувателните процеси“ (по Велчев и др., 
2011) в ландшафтите. Следователно основна цел на изследването е проследяване на 
процесите на антропогенизация на ландшафтите в историко-географски аспект, за да 
се добие по-ясна представа как човешката дейност и различните типове земеползване 
в отделните исторически периоди определят антропогенните трансформации на при-
родните комплекси. Изясняването на спецификите на антропогенното натоварване е 
важен момент при определяне на състоянието, структурата и функционирането на съв-
ременните ландшафти.

Като основни задачи, които бяха генерирани за осъществяването на това научно 
изследване, могат да се отбележат следните дейности: 

 • Провеждане на теренни изследвания, които да препотвърдят активното антропо-
генно натоварване на ландшафтите в обхвата на изследваната територия.
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 • Набиране на исторически, археологически, етнографски и статистически източ-
ници за спецификата на антропогенната дейност, както и нейните конкретни проявле-
ния в типовете земеползване през отделните културно-исторически етапи на развитие 
в Пазарджишко-Пловдивското поле.

 • Синтез на събраната информация и анализ на въздействието на процесите на ант-
ропогенизация върху състоянието на ландшафтите и техните компоненти в историко-
географски аспект. 

Методите на изследване могат да бъдат групирани в две основни групи – теренни 
и камерални (вкл. историко-географски). Теренните методи включват маршрутно-екс-
педиционно изследване на района и описание на съществуващите природно-антропо-
генни и техногенни комплекси. По отношение на историко-географският метод, Нам 
(1992) посочва, че на базата на своя комплексен характер той включва широк спектър 
от изследователски дейности, присъщи на различни научни дисциплини – история, 
археология, етнография, статистика и др.

Антропогенизацията на природните комплекси в тази част на страната започва още 
през периода на т. нар. неолитна революция. Низинният релеф, благоприятните кли-
матични условия, плодородните почви и стратегическото географско положение на 
Пазарджишко-Пловдивското поле създават условия за активен обществено-икономи-
чески живот още от времето на тракийската култура. Гъстата населеност на района 
и интензивното му стопанско усвояване го определят като един от най-силно антро-
погенизираните в цялата страна. Особено дълбоки антропогенни трансформации на 
ландшафтите настъпват след повсеместното и интензивно развитие на земеделието, а 
още повече след развитието на промишлеността и съвременната транспортна инфра-
структура. Както посочват Велчев и др. (2011), в Горнотракийската низина се проявя-
ва целият спектър на антропогенни въздействия и се наблюдават всички степени на 
изменение.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

В настоящото изследване са обособени няколко исторически периода, като за пър-
ви период е определен трако-римският. Въпреки че, както посочва Нам (2016) „нео-
литната антропогенизация стартира чрез отделянето на племена от общата маса на 
ловци и събиратели, които започват да практикуват земеделие и скотовъдство“, може 
да твърдим, че още през предтракийския период започват процеси на антропогениза-
ция на природните комплекси. 

Милков (1973) също отбелязва, че „въздействието на човека върху природата в нео-
лита има избирателен характер: за земеделие са се използвали само някои райони и 
участъци с най-благоприятни почвено-климатични условия, за скотовъдство – места, 
богати на естествени пасища“. По всяка вероятност, поради благоприятните почвено-
климатични условия в Пазарджишко-Пловдивското поле, още през неолита се създа-
ват условия за антропогенна трансформация на природните комплекси. За съжаление 
обаче, доказателствата за протичането на такива процеси са твърде оскъдни или почти 
липсват през този период. Именно поради това се счете за необходимо анализът на 
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този период да бъде оставен в сферата на предположението и да се премине директно 
към съществен и доказателствено обоснован анализ на трако-римския период. 

Обуславянето на историческите периоди в настоящето изследване от гледна точка 
на историко-географския аспект на изучаване на антропогенизацията на ландшафтите 
не се базира с абсолютна точност на принципите на историческата диференциация на 
отделните епохи, а се основава на спецификата и разликите в антропогенната дейност 
и типовете земеползване през различните периоди на обществено-икономическо раз-
витие на изследвания район.

Според Тодоров и др. (2014) „следи от антропогенизация са оставили и траките, 
и римляните с усвояването и строителството на кирпичени сгради, наред с каменни 
строежи“. През трако-римския период започва по-масово изсичане на горите, за да 
бъдат освободени територии за строеж на селища, пътища от каменна настилка, за 
освобождаване на терени за обработваеми площи, за набавяне на дървесина за огрев 
и т. н. Древното тракийско население строи гробници, които имат формата на моги-
ли. По този начин се променят релефните особености на ландшафтите и се създават 
качествено нови природно-антропогенни комплекси. И до днес са запазени и разкри-
ти множество тракийски могили в обхвата на изследвания район, които са безспорно 
доказателство за наличието на значително антропогенно присъствие в този район през 
периода на Античността. Количественото разпределение на тракийските надгробни 
могили в землищата на селищата в обхвата на изследвания район е показано в табл. 1.

Таблица 1
Table 1 

Брой тракийски надгробни могили в землищата на селищата  
(по Батаклиев, 1969)

Number of Thracian tombs in the lands of the settlements  
(according to Batakliev, 1969)

Землище на село/град Брой разкрити тракийски  
надгробни могили

с. Семчиново 38
гр. Ветрен 31
с. Калугерово 31
с. Виноградец 31
с. Юнаците 24
с. Аканджиево 17
с. Карабунар 13
с. Памидово 13
с. Бошуля 12
с. Варвара 8
с. Величково 7
с. Симеоновец 7
гр. Септември 4
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По време на римската епоха през територията на днешното с. Калугерово е минавал 
стратегическият Траянов път, който е свързвал Сердика и Тримонциум. Доказано е, 
че край днешното с. Памидово са съществували две селища от времето на траките. 
Първото се е намирало на 2 km северозападно от селото, а второто – на 1,5 km югоиз-
точно от селото. И двете селища са възникнали на брега на р. Тополница. Вече спо-
менатият стратегически римски път е преминавал през землището и на това селище. 
В местността Сухия саз в землището на с. Величково са открити находки от голямо 
тракийско селище – основи на много постройки, монети, земеделски сечива и др. Това 
тракийско селище е от периода III–IV в., т. е. от времето на римското владичество по 
нашите земи. Могилите край с. Бошуля свидетелстват за наличието на няколко тракий-
ски селища от епохата на Древността в обхвата на землището на това населено място. 
Такова, например, е старото селище южно от Стражата, където са открити множество 
артефакти и доказателства за взаимовръзки на това селище с тракийското селище при 
с. Юнаците. В землището на с. Карабунар също са открити останки от изчезнали се-
лища от трако-римската епоха, разположени южно от Сунгурлийца и Мирчовица, на-
длъжно по Траяновия път. Пръснатите 31 тракийски надгробни могили в землището 
на с. Виноградец, някои от които се намират на върховете на височините Алатепе, 
Чаталтепе и Сунгурлийца, са доказателство, че землището на селото е било гъсто оби-
тавано от траките в рамките на няколко техни селища. Откритите остатъци от стари 
зидове и фрагменти от глинени съдове определят възрастта на човешко присъствие в 
района още от най-старата тракийска епоха. 

По-специално внимание трябва да се обърне на намиращата се на 4,5 km югоиз-
точно от гр. Ветрен праисторическа могила с диаметър 130–140 m и височина 5–6 m. 
Върху нея са открити остатъци и предмети още от неолита и каменно-медната епоха 
от третото и второто хилядолетие пр. н. е., а също така и строителни материали от 
тракийско селище от IV–V в. Една от т. нар. Орешкови могили в землището на Ветрен 
пък е куполоподобна гробница, иззидана с гранитни блокове, вероятно от македонско 
време – IV в. пр. н. е. (по Батаклиев, 1969). На 4,5 km югоизточно от гр. Ветрен се е на-
мирала римската крепост Mansio Lisse или Bona mansion. Тази крепост, чиито основи 
личат и до днес, е имала размери 60/60 m. 

Останки от селища от трако-римската епоха са открити и в землището на с. Акан-
джиево. Неделчо Петков (1950) обвързва големия могилен некропол източно от селото 
с Орешкова могила, за която вече беше споменато. Той смята, че този голям некропол 
е принадлежал на селище, което се е намирало западно от селото в местността Бучило-
то. Батаклиев (1969) посочва, че големи тракийски делви са изваждани и из самите 
селски дворове и навсякъде в землището на с. Аканджиево, което показва, че тракий-
ските селища по начало са били пръснати. Петър Мутафчиев (1915) открива на 2 km 
северозападно от с. Аканджиево следи от землено укрепление – римски укрепен лагер. 
Тракийски делви са намирани и в землището на кв. Малко Белово на гр. Белово, както 
и в землищата на почти всички останали села в обхвата на изследвания район, както и 
в самите селски дворове. Землището на с. Семчиново също е било обитавано още през 
праисторическата епоха, за което свидетелства намерената двойна брадвичка от този 
период. Цончев (1940) изброява около 38 тракийски могили и следи от 4 стари селища 
в землището на селото. Някои от тези селища, според Батаклиев (1969), вероятно още 
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от тракийско време са продължили живота си и през Средните векове. На 700–800 m 
североизточно от съседното с. Симеоновец също е съществувало тракийско селище. 
Цончев (1940) и Батаклиев (1969) доказват, че съответно южно и северно от днешното 
село Варвара са съществували две селища по време на тракийската епоха. В района 
на селото са открити следи и от римска керамика. Според Батаклиев (1969) наличието 
на тракийски могили в землището на гр. Септември също доказва съществуването на 
едно голямо или повече тракийски малки селища, без да се знае къде точно са били 
разположени. В землището на с. Злокучене също са открити доказателства за същест-
вуването на селища през трако-римската епоха, както на мястото на днешното село, 
така и северно от него на левия бряг на р. Марица. Наличието на множество тракийски 
могили и намерени археологически находки като тракийски делви, парчета от глинени 
съдове, покривни керемиди и др., потвърждават съществуването на постоянно населе-
ние през трако-римската епоха и в тази част на изследвания район. 

На 1 km югозападно от с. Юнаците се намира праисторическа могила, наречена 
„Плоската могила“. Това е една от най-големите селищни могили в Пазарджишко. Тя е 
с размери 130/110 m и височина 9 m. В пластовете на могилата са намерени останки на 
селища и култури от 5 епохи – като се започне от каменно-медната в най-долния пласт 
и се свърши до II–IV в. от н. е. в най-горния пласт. Тук на това място се намират около 
24 надгробни тракийски могили (както вече беше посочено и в табл. 1). Става ясно, 
че тук се е намирало голямо тракийско селище, което е съществувало и през римския 
период като град на Траяновия друм. В по-късно време българите нарекли това селище 
Траяновград, по името на Траяновия път, преминаващ през него (по Батаклиев, 1969).

Всички тези останки от селища, тракийски надгробни могили, артефакти и отдел-
ни предмети от бита на древното трако-римско население са безспорно доказателство 
за наличието на многобройно за времето си население по тези земи в Древността. 
Несъмнено чрез изсичането на горите, изграждането на селищата, създаването на об-
работваеми площи, построяването на пътища и т. н., се е нарушила хоризонталната и 
вертикалната структура на ландшафтите, като особено засегнати са били растителният 
и почвеният компонент. Известно е, че лозарството по българските земи датира още от 
времето на траките. Може да се каже, че с изсичането на гори и засаждането на лозя, 
отчитайки и трудното контролиране на умишлените и неумишлени пожари, трайно 
се изменя растителността в района, а оттам и структурата на ландшафтите като цяло. 
Създават се качествено нови природно-антропогенни ландшафти с агрофитоценози. 
Функционирането на ландшафтите е значително трансформирано и от разораването 
на почвите, което макар и примитивно, несъмнено дава отпечатък върху естествените 
процеси, протичащи в този изключително уязвим компонент на ландшафта.

Следващият период може да се обособи като византийски ранносредновековен пе-
риод и Велико преселение на народите. Периодът се характеризира като едно свое-
образно продължение на трако-римския период. След разпада на Римската империя в 
края на IV в. е основана т. нар. Източна Римска империя – Византия. Но този период е 
белязан и от т. нар. Велико преселение на народите. Днешните български земи са били 
обект на инвазии от страна на хуни, готи, авари и т. н. 

Безспорно населението в Тракия не е имало възможност да развие напълно своята 
стопанска дейност. Част от местното население е избито, а друга част – прогонено в 
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планинските райони. Именно за защита от нашественици през ранното Средновековие 
започва изграждането на крепости. Така например при изхода на пролома на р. То-
полница е била създадена охранителна станция в землището на с. Калугерово. 

През средните векове през района е минавал и друг важен път, освен Траяновия. 
Това е бил пътят, който е водил от Пирдоп, през пролома на р. Тополница и през  
с. Калугерово и десния бряг на реката, за Пазарджишкото поле. Открити са и останки 
от други крепости на различни места в изследвания район – останки от ранновизантий-
ската крепост Смильово градище при с. Величково, която има диаметър 150 m. Близо 
до гр. Ветрен са открити останки от стар водопровод, който е снабдявал съществуваща 
крепост на 1,5 km югозападно от града, която е построена през римската или раннови-
зантийската епоха. Установено е, че крепостта е служила за охрана на преминаващия 
през селището Траянов път. В землището на с. Семчиново са открити артефакти от 
времето на Византийската империя в периода на ранното Средновековие. Разкриват 
се следите от ранновизантийска крепост, разположена на 2 km южно от селото. 
Споменатият период не се отличава с активна стопанска дейност, особено що се отна-
ся до земеделието, в сравнение с предходния трако-римски период. Вероятно в този 
времеви отрязък част от ландшафтите преминават през процес на самовъзстановяване. 

Областта Тракия е завладяна от хан Крум в началото на IX в. и влиза в пределите 
на Първата българска държава. През Средновековието Горнотракийската низина по-
пада ту в пределите на Българската държава, ту във Византия. Местното славянско 
население е приобщено към България и участва като основен фактор при формиране 
на етногенеза на българския народ. Още от времето на славянското нашествие по бъл-
гарските земи от V–VI в. се засилва земеделското усвояване на териториите, тъй като 
основният поминък на славяните е бил земеделието. Особено интензивно се усвояват 
земите, разположени в близост до реките, за да бъде осигурен достъп до прясна вода 
за напояване и питейни нужди. Тази земеделска дейност продължава и през годините 
на Първото и Второто българско царство. Нуждата от прехрана на местното население 
изисква създаването на все повече обработваеми площи за сметка на естествените при-
родни комплекси. Наличието на постоянно население в обхвата на изследвания район 
се доказва както от малкото исторически извори от тази епоха, така и от откритите 
останки от средновековни селища и крепости. Така например в района на с. Величково 
през средните векове е създадено българско селище, на мястото на ранновизантийска-
та крепост, наричана по-късно от местното население Смильово градище. Професор 
Иван Батаклиев (1969), позовавайки се на летописната книга на с. Величково, напи-
сана от свещеник Иван Рабаджийски, отбелязва, че множеството археологически на-
ходки в землището на с. Величково показват оживена обитаемост на района и през 
Средните векове, където е съществувало българско селище. 

Исторически сведения, устни предания на местното население, както и археоло-
гически находки доказват съществуването на редица средновековни български сели-
ща в изследвания район. Така например, на 1 km на юг от днешното с. Бошуля, през 
Средновековието е съществувало друго българско селище, което е просъществува-
ло до османското нашествие. Средновековно българско селище е съществувало и на  
0,5 km северозападно от днешното с. Карабунар. През този период продължава из-
граждането на крепости, които имат защитна цел за населението. Обикновено тези 
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крепости се наричат „градища“ или „калета“. В землището на с. Виноградец са от-
кри ти останки от 3 средновековни български крепости. На 2 km югоизточно от с. Ви-
ноградец е съществувало старо българско селище Крушево. В землището на гр. Вет рен 
също е съществувала крепост през Средните векове, която е била наследник на римска 
попътна станция, както посочва Мутафчиев (1937). Тази крепост е просъществувала до 
османското нашествие, а останки от нея личат и днес. През Средновековието в земли-
щето на с. Аканджиево също е съществувало българско селище, с крепост и манастир. 
Особено значение са имали крепостите в землището на с. Семчиново, които са охраня-
вали пътя, идващ от Алабак в посока Пазарджишкото поле и обратно. Вероятно около 
тези крепости са се намирали и отделни пръснати махали и поселения. В землищата на 
почти всички селища в разглеждания район се намират т. нар. градища или калета от 
периода на Първата или Втората българска държава. Подобно кале има и в землището 
на с. Симеоновец. В съседното с. Варвара Батаклиев (1969) посочва, че на мястото на 
старото тракийско селище при могилите, на 500 m северно от днешното село, през 
Средните векове съществува българско селище, което при турското нашествие бива 
разрушено и населението му се премества в подножието на Родопите, където се на-
мира и днешното село. На мястото на днешния гр. Септември през Средновековието 
също е съществувало българско селище с името Загорово, което е било разрушено при 
турското нашествие. В землището на с. Юнаците са разкрити богомилски гробища от 
X в., което свидетелства за съществуването на старо средновековно селище по онова 
време. Батаклиев (1969) посочва, че според В. Миков е установено, че вече спомената-
та Плоска могила край с. Юнаците е служила и като гробница през XIII–XIV в. от н. е. 
на малко селце, което се е намирало из нивите западно от нея. Това селище доживява 
до турското завоевание, след което изчезва. 

Тези исторически и археологически сведения свидетелстват за присъствието на 
значително за времето си население на относително малка територия. Все пак трябва 
да бъде отчетен и фактът, че през този период войните и чумните епидемии са били 
чести явления. Това стечение на обстоятелствата не е позволило интензивно нараства-
не на броя на населението в обхвата на изследвания район, който ефект се подсилва 
и от принудителните миграции. Въпреки това антропогенното натоварване на терито-
рията е оказало своето въздействие върху структурата и състоянието на ландшафтите 
в района. Изсичането на гори и използването на дървения материал при строежа на 
крепостите безспорно е един от елементите на антропогенизацията през този пери-
од. Създаването на селища и изсичането на дървесна и храстова растителност засяга 
в особена степен структурата на хидроморфните ландшафти покрай реките. Липсата 
на възможности за напояване и прекарване на питейна вода на голямо разстояние 
предопре деля именно тези близкоразположени до реките земи като най-подходящи за 
живот и за развитие на стопанската дейност на човека. Подложени на активна антро-
погенизация са и ландшафтите в подножните части на оградните планински склонове, 
където именно се създават по-големите крепостни укрепления. 

Османският период и българското Възраждане биха могли да бъдат разгледани като 
два отделни етапа в обществено-икономически и в духовен смисъл. Но по отношение 
на анализа на антропогенизацията на ландшафтите се приема обособяването на единен 
османски период. След завладяването на българските земи в края на XIV в. настъпват 
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коренни промени в обществения живот и в усвояването на земите. Значителна част 
от българското население е прогонено в планините, много от българските селища са 
унищожени, а равнинните територии остават по-слабо заселени или в отделни райони 
изцяло незаселени. Постепенно, в хода на османската колонизация на новозавзети-
те земи, в равнините и низините на нашата страна започва заселването на постоян-
но турско население. В Тракия са заселени турци юруци, чиято стопанска дейност 
се характеризира с отглеждането на големи стада с овце. Например в землището на  
с. Карабунар е съществувала юрушка задруга (Батаклиев, 1969), която е била населена 
от турци-юруци. По-късно, според турски документ от 1633 г., в селището се заселват 
и българи. „Българите карабунарци са имали гора за дърва към споменатите юрушки 
махали“ (Батаклиев, 1969). На мястото на старото българско селище Крушево в зем-
лището на днешното с. Виноградец също се появяват юрушки поселения. Промяната 
в етническия облик на Горнотракийскта низина, т. е. обезбългаряването и заселването 
на юруците, е една от причините животновъдството да се превърне в по-значимо за-
нимание на населението, отколкото растениевъдството. Батаклиев (1969) посочва, че 
според турски документи от 1576 и 1633 г. в много от тогавашните селища в изслед-
вания район живеят едри овцевъдци. Много такива овцевъдци е имало в тогавашното  
с. Калугерово. Стойков (1960) посочва, че според турски документ от 1576 г. в тога-
вашното село в землището на с. Памидово са живели двама турци, едри овцевъдци. 
Според статистики в споменатият вече османски документ от 1576 г., едрите овце-
въдци в тогавашното с. Малко Белово са били четирима, а в с. Саидлу (сегашното  
с. Симеоновец) – един едър овцевъдец. В землището на с. Виноградец също са живее-
ли едри овцевъдци. Стойков (1960; 1963) посочва, че според турски документи от 1576 
и 1633 г. в землището на сегашното с. Юнаците е имало турско селище с един едър ов-
цевъдец, а по-късно и турски чифлик. Именно въз основа на доказателствените факти 
за съществуването на големи стада с овце в селищата от района през османския период 
може да се стигне до логичния извод, че този многоброен добитък предизвиква уни-
щожаването на естествената растителност и налага обособяването на специално при-
годени територии за паша. Изсичат се гори за освобождаване на терени за многоброй-
ните стада, а естествените ливади се превръщат в пасища. Промяната в състоянието на 
растителния компонент на ландшафта довежда до промяна в цялостната структура на 
природните комплекси и превръщането им в антропогенизирани. Въпреки неконтро-
лируемата сеч през османския период, Батаклиев (1969) все пак посочва, че „през тур-
ско време навсякъде около с. Величково е имало гори и кории“, навярно позовавайки 
се на спомени и предания на местните жители. Вероятно последните по-значителни 
горски масиви в западната част на Пазарджишко-Пловдивското поле изчезват през 
епохата на Възраждането или след Освобождението, с развитието на растениевъдство-
то и необходимостта от разширяване на обработваемите площи. 

През османския период съществуват и т. нар. войнишки или дервентджийски се-
лища. Такова е било тогавашното с. Калугерово, чиято задача е била да охранява 
входа към пролома на р. Тополница. В землището на гр. Ветрен също е съществувало 
дервентджийско селище, което е имало за цел да охранява прохода и преминава-
щия през него път. В непосредствена близост е имало и други по-малки български 
и турски поселения. Както отбелязва Батаклиев (1969), старият римски Траянов път 
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е бил обновен от турците и поради неговото стопанско значение му се е определяла 
стратегическа роля. 

В по-късните години на османското владичество и през епохата на Възраждането 
се появяват турски чифлици. Към XVIII в. в землището на с. Калугерово са същест-
вували два турски чифлика, в които са работили ратаи от близки и далечни места, 
привлечени от плодородната земя в района. В землището на с. Мененкьово също са 
открити следи и има сведения за два турски чифлика, създадени вероятно най-рано 
през XVII в. (по Батаклиев, 1969). В землището на с. Злокучане също е съществу-
вал турски чифлик през османския период. Турски чифлици е имало почти във всяко 
село в района. Покрай тях, особено през Възраждането, започват да се заселват цели 
семейства българи от планинските райони, които са работили като ратаи. Батаклиев 
(1969) посочва, че българското население в чифлиците се е занимавало с обработване-
то на нивите на турците, а турското население се е занимавало предимно с животно-
въдство. Съществуват множество други източници, археологически останки и устни 
предания на местното население, които доказват наличието на турски или смесени 
българо-турски селища в епохата на османското владичество в Пазарджишкото поле. 
Според Шишманов (1891) например, пътешественикът Люзинян през 1786 г. минава 
през Бошуля и нарича селото Muschula. Това свидетелства, че и през османския период 
в землището на днешното с. Бошуля е съществувало селище с постоянно население. 
В землището на с. Аканджиево също е съществувало турско село, което впоследствие 
изчезва и на негово място през XVIII в. се заселват българи и основават ново селище. 
Според Батаклиев (1969), по устни предания се помни, че тези българи са работели по 
бентовете на Марица при съседното с. Мененкьово и в чифлиците на местните турци. 
Самото название на село Мененкьово се обяснява с думата „мент“, която местното 
население в този край е употребявала в миналото в смисъл на „бент“. Батаклиев (1969) 
изказва предположение, че местното българско население в землищата на днешните 
села Аканджиево и Мененкьово е работило в плодородните ниви край Марица, които 
вероятно са били оградени с бентове от реката, и се е занимавало с отглеждане на ориз 
за турските чифлици. Батаклиев (1969) също така посочва, че още през турско време, 
до 1864 г. и в землището на с. Ветрен покрай Марица и Страженския канал се засажда 
ориз. Следователно би могло да се смята, че отглеждането на ориз и трансформиране-
то на обработваемите земи в оризища датира още от времето на османския период. Пак 
според Батаклиев (1969) през османското владичество главно занятие и поминък на 
населението на с. Калугерово е лозарството, т. е. отново природните условия в запад-
ната част на Пазарджишкото поле са оценени като подходящи за отглеждането на лозя. 
Макар че растениевъдството е било слаборазвито като цяло, а отглеждането на ориз, 
лозя, зърнени култури и тютюн е било с ограничено разпространение и не толкова 
масово през този период, все пак тази човешка дейност довежда до трансформация на 
естествената растителност и заменянето ѝ с агрофитоценози. За оризопроизводството 
например е необходимо голямо количество вода, изграждане на бентове за нейното за-
държане, което безспорно води до преовлажнение на почвите, а оттам и до нарушаване 
на водния баланс в ландшафтите, подложени на антропогенно натоварване.

През Османския период като важна транспортна артерия се оформя и пътят, който 
преминава през Моминоклисурския пролом и навлиза в Пазарджишкото поле. Именно 



141

поради стратегическото значение на този път около него се създават нови селища и се 
концентрира значителна за времето си стопанска дейност. Там, където пътят навлиза 
в низината, през Османския период е съществувало българско селище в землището 
на кв. Малко Белово на днешния гр. Белово. По-късно, през 1633 г., в друг турски 
документ се споменава, че в съседство с турското село съществува и друго селище 
с 20 български къщи (по Батаклиев, 1969). През 1485 г. на мястото на разрушеното  
с. Загорово в землището на днешния гр. Септември е основано турско-татарско селище. 
Това селище е имало голямо стратегическо значение за османците, тъй като местопо-
ложението му го определя като ключов охранителен пункт в непосредствена близост 
до важния и стратегически път през Моминоклисурския пролом за Адриатика. Според 
Батаклиев (1969) първите жители на това ново селище били акермански татари. 

През този период се използва значително количество дървесина, добита от горите в 
землищата на тогавашното с. Малко Белово и с. Семчиново за нуждите на строящата 
се тогава Баронхиршова железница. Самата железопътна линия е открита и пусната 
в експлоатация през 1873 г. За построяването ѝ, освен дървен материал, са отнети и 
много обработваеми земи, през които тя преминава. 

Що се отнася до водоснабдяването с питейна вода през този период, селището, съ-
ществувало на мястото на днешния гр. Септември през Османския период, е използва-
ло вода, докарвана чрез водопровод от с. Семчиново от карстов извор (по Батаклиев, 
1969). 

Друг характерен аспект на антропогенизацията на ландшафтите от този период са 
турските гробища. В землищата на почти всяко село в изследвания район са разкрити 
останки от такива гробищни комплекси. С течение на времето са настъпили процеси 
на самовъзстановяване на тези природно-антропогенни ландшафти, особено по отно-
шение на растителната покривка. Но все още на места личат надгробни камъни и други 
следи от човешко присъствие.

Въпреки увеличаването на населението в района и развитието на занаятите през 
Възраждането, степента на антропогенно натоварване на ландшафтите в низинните те-
ритории все още остава много по-слаба в сравнение със следващите периоди на бурно 
развитие на земеделието, а по-късно и на промишлеността. 

След освобождението на България през 1878 г. от османско владичество (а за 
Тракия след Съединението през 1885 г.) започва съвсем нов етап в обществено-ико-
номическото развитие на българските земи. Българите отново получават право на 
собственост върху земята. Населението масово започва да мигрира от планинските 
и полупланинските райони към равнините и низините. Изключително интензивна е 
миграцията на цели семейства от Ихтиманско, Панагюрско, Самоковско, Родопите и 
други райони към плодородното Пазарджишко-Пловдивско поле. Турското население 
в Пазарджишкия край масово се изселва през този период и на негово място идват 
нови заселници българи, които се смесват с местното българско население. При ново-
създадените държавно-политически условия хората отново започват да усвояват ин-
тензивно низинните територии, превръщайки ги не просто в обработваеми земи, а в 
качествено нови природно-антропогенни и антропогенни комплекси. Населението на 
селищата постоянно нараства, а с това нараства и тяхната застроена площ. С увелича-
ването на броя на населението нарастват площите и на обработваемите земи за сметка 
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Таблица 2
Table 2

Брой на населението в селищата на изследвания район (в души),  
според преброявания от различни години

Number of the population in the studied area, according to censuses  
from different years

Село/
град 1884 г. 1910 г. 1934 г. 1946 г. 1956 г. 1965 г. 1975 г. 1985 г. 1992 г. 2001 г. 2011 г.

с. Калуге-
рово 1304 2178 2903 3029 2821 2559 2324 1960 1744 1568 1164

с. Па ми-
дово 465 603 888 912 913 813 893 590 543 493 378

с. Ве лич-
ково 119 1946 2219 2442 2231 1857 1763 1567 1367 1271 1020

с. Бошуля 581 925 1384 1550 1469 1343 1268 1151 1053 947 816

с. Кара-
бунар 1469 2106 3101 3268 2978 2688 2366 2132 1874 1748 1349

с. Вино-
градец 1231 1980 2709 3053 2976 3043 2944 2525 2289 1943 1481

гр. Ветрен 3135 5113 6018 6556 6319 5486 4960 4894 4521 3888 3221

с. Акан-
джиево 446 752 991 1029 1014 909 875 738 672 563 420

с. Менен-
кьово 426 794 1171 1270 1283 1389 1388 1324 1266 1179 935

с. Семчи-
ново 743 998 1357 1560 1769 1777 2025 2233 2199 2077 1943

с. Симео-
новец 422 644 946 1077 1146 1156 1648 1225 1141 1016 898

с. Варвара 733 1066 1871 2214 2393 2446 2427 2560 2634 2440 2061

гр. Сеп-
тември 1164 1598 2841 3930 5796 7479 8076 9116 9361 9005 7869

с. Юна-
ците 572 992 1570 1730 1736 1716 1708 1747 1761 1729 1522

на горите и естествените ливади. На табл. 2 са показани данни от различни преброява-
ния на населението.

Увеличаването на броя на населението на селищата започва от Освобождението и 
продължава до към 50-те години на XX в. В някои селища тенденциите на нараства-
не на броя на населението се запазват чак до 1989 г. Това са гр. Септември, както и 
селата Варвара и Семчиново. Конкретно за разглеждания период от Освобождението 
до 1944 г. всички селища в изследвания район бележат значително увеличаване на 
своето население. При някои селища това увеличение е в пъти, имайки предвид, че от 
Освобождението до 1944 г. са изминали едва 66 години. Скокообразното увеличаване 
на населението се дължи както на големия брой заселници, така и на голямата раждае-
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мост през този период. Както беше споменато, нарастването на броя на населението 
води до необходимост от увеличаване на обработваемите земи. Така например след 
Освобождението много от мерите и ливадите в землището на с. Калугерово са унищо-
жени и разорани за отглеждане на растителни култури. Създадени са люцернови лива-
ди, които се засяват с фуражни растения, като фий и др. Необходимостта от отглежда-
не на фуражни култури е свързана с увеличаване на броя на домашните животни. През 
този период основните земеделски култури, които се отглеждат в района, са ръж, тю-
тюн, ориз и лозя. Още през този период се появява славата на с. Карабунар като основ-
но винопроизводително село. В землището на селото се отглеждат лозя, като тяхната 
площ през 1939 г. е била 8000 дка. След Първата световна война започва отглеждането 
и на овощни култури (по Батаклиев, 1969). От 1910 г. в землището на с. Бошуля се 
отглежда тютюн. Отглеждането на тази култура е било характерно и за други части на 
района. В началото на XX в. възниква масова заболеваемост на лозовите насаждения 
от т. нар. филоксера. Това налага повсеместно изкореняване на старите лози и подмя-
ната им с нови. След унищожаването на старите лозя от филоксерата и възобновяване-
то им с американска лоза към 1930 г. лозята на с. Виноградец се увеличават от 6500 на 
9000 дка (по Батаклиев, 1969). След 1915 г., особено след филоксерната лозарска криза 
в землището на с. Варвара площите с лозя постепенно намаляват за сметка на площите, 
засети с тютюн. Изместването на един вид агрофитоценози с друг оказва влияние вър-
ху специфичните особености и структурата на природно-антропогенните комплекси. 
Особеностите в развитието на отделните агрофитоценози определят в голяма степен 
функционирането на съответните антропогенизирани ландшафти. 

През този период се осъществява промяна в начина на обработка на земеделските 
земи. Така например през 1904 г. е въведен първият железен плуг в с. Виноградец. 
Въвеждането в експлоатация на това земеделско средство безспорно променя начина 
на обработка на почвите. Съответно антропогенното влияние върху естествените про-
цеси, протичащи в почвата, се засилва. Подобни плугове за обработка на земеделските 
площи са въведени и в с. Карабунар през 1908 г., а по-късно и в други селища в района, 
като в с. Аканджиево това става между Балканската и Първата световна война и т. н. 

Отглеждането на домашни животни през този период продължава да бъде основен 
поминък на населението. Но поради увеличаването на броя на населението и необходи-
мостта от повече обработваема земя се налага трансформирането на много мери, паси-
ща и ливади в обработваеми земи. Така например до Балканската война с. Виноградец 
има 12 000 овце, но постепенно мерите започват да се разоряват и тяхната площ, както 
и броят на овцете, постепенно намаляват. Обработваемите земи през периода нараст-
ват непрекъснато. Обработваемата земя на с. Ветрен например, достига 31 000 дка. 

През този период се развиват дребните занаятчийски производства. В много от 
селищата са изградени винарски изби и складове за съхраняване на продукцията. 
Създадени са около 20 склада за производство на вино в с. Карабунар, което показва, 
че отглеждането на лозя в района придобива значителни измерения. А към 1930 г. в 
с. Калугерово има и фабрика за марсилски керемиди. Производството на керемиди 
изисква голямо количество глина, която се добива в района, унищожавайки на зна-
чителна площ съществуващото ландшафтно разнообразие и оформяйки кариерен тип 
техногенни ландшафти.
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Още преди 1944 г. започва т. нар. планировка на селищата. Планировката на с. Ка-
лугерово е осъществена през 1936 г. По този начин селищните ландшафти придобиват 
ново измерение и усложнена структура, в които ролята на човешкия фактор е осново-
полагаща при тяхното формиране.

Въпреки увеличаването на обработваемите площи за сметка на горите, пасищата 
и ливадите, през този период се осъществяват редица мероприятия по залесяване на 
определени територии. Това залесяване на места е било изключително необходимо, 
защото през османския период изсичането на горите е придобило неконтролируеми 
измерения. Батаклиев (1969) посочва, че в далечното минало с. Карабунар е разпола-
гало с обширна гора, а до Балканската война са останали кории в местността Айкъна, 
от които се добивал малко горивен материал. След Балканската война започва засаж-
дането на повече от 300 дка акациеви гори в землището на селото.

След Освобождението и придобиването на собствени имоти, населението започ-
ва да търси начини за индивидуално снабдяване с питейна вода. В много от селища-
та в обхвата на изследвания район започва изграждането на кладенци в дворовете на 
къщите. Тези кладенци черпят вода от най-близко лежащите до земната повърхност 
грунтови водоносни хоризонти. Използването на тези акумулирани подпочвени водни 
количества нарушава естествения режим на подземните води и изменя параметрите на 
водния баланс в засегнатите от тази антропогенна дейност ландшафти. 

В началото на XX в. започва осъществяването и на редица дейности, свързани със 
снабдяване на населението с питейна вода и вода за напояване. През 1926 г. от извори 
на 1 km югозападно от с. Виноградец е прихваната вода, която е използвана за питей-
ни нужди от населението, транспортирайки я с модерен за времето си водопровод. От 
1928 г. гр. Ветрен се водоснабдява чрез модерен за времето си водопровод. Батаклиев 
(1969) посочва, че през 1928 г. е направен каптаж и водопровод в с. Семчиново. Всички 
тези дейности оказват съществено влияние върху хидроложките процеси, свързани с 
водния кръговрат на подземните и повърхностните води.

През разглеждания период се полагат основите и на съвременната транспортна ин-
фраструктура на България. В обхвата на изследвания район се изграждят някои по-
стратегически транспортни обекти. Още преди Освобождението пътят София-Момина 
клисура-Белово-Пазарджик придобива стратегическо значение и постепенно започва 
да замества Траяновия път през Ветрен като основна пътна артерия не само от ло-
кално, но и от регионално значение. Още по-стратегическа роля транспортната връз-
ка придобива след Освобождението, когато този път се налага като основен шосеен 
коридор между София и Пловдив. През 1910–1912 г. се осъществява обновяване на 
Моминоклисурския път, който затвърждава позициите си на основна транспортна ар-
терия в района, чак до построяването на автомагистрала „Тракия“. През 1926 г. е по-
строена теснолинейната железопътна линия от Септември за Чепино (дн. Велинград), 
а през 1928 г. се построява теснолинейното разклонение на линията от Пазарджик за  
с. Вар вара. Строежът на подобни пътни и железопътни трасета предполага унищожава-
нето на съществуващите преди тях естествени природни или природно-антропогенни 
комплекси и създаването на съвсем нови техногенни ландшафти – тераси, канавки и др.

Периодът от 1944 г. до 1989 г. се характеризира с модернизиране и механизиране 
на земеделското производство и превръщането му от екстензивен в интензивен тип. 



145

Друга специфична особеност на този период е бурното развитие на промишлеността и 
транспорта. Голяма част от селското население мигрира към градовете, за да запълни 
нуждите от работна ръка в новоизградените производствени мощности на леката и 
тежката промишленост и променя своята трудова специализация. Тази трансформа-
ция на обществото от аграрно в промишлено създава условия за намаляване на броя 
на селското население и изключителна интензификация на процесите на урбанизация. 
Урбанизацията засяга активно и Пазарджишко-Пловдивското поле. След създаването 
на ТКЗС в началото на 50-те години на XX в., уедряването на обработваемите земи и 
механизирането на земеделието, голяма част от жителите на селата в района мигрират 
към Пазарджик, Пловдив, Септември и други локални или регионални промишлени 
и аграрно-промишлени центрове. Въпреки намаляването на броя на населението в 
селата, антропогенното натоварване на ландшафтите придобива невиждани до този 
момент размери. Механизацията на селското стопанство, мелиоративните мероприя-
тия, наторяването и третирането на почвите и земеделските култури с химични и ор-
ганични вещества предизвикват значителни промени в химическия състав на почвите 
и процесите, протичащи в тях. На много места почвите се замърсяват трайно и без-
възвратно. Както отбелязва Сарафов (2005), „механизираното използване е създало 
през годините мрежа от дренажни канали за отводняване на заблатените участъци и за 
нуждите на поливното земеделие. Довело е и до осушаване и ерозиране на почвата“. 
Промени настъпват и във видовия състав на агрофитоценозите. Засяваните до този 
период култури като ръж и ориз например, са заменени с пшеница, ечемик, царевица. 
Особено интензивно започва да се развива зеленчукопроизводството, лозарството и 
овощарството. Засети са големи площи с овощни култури, зеленчуци, като домати, 
пипер, зеле. Оризищата се локализират само в най-ниските площи в низината, главно 
в непосредствена близост до р. Марица и р. Тополница. През 50-те години на XX в. 
значително намаляват площите с тютюн. Тези промени във видовото разпределение 
на агрофитоценозите променят вертикалната и хоризонталната структура на ланд-
шафтите. Създават се качествено нови аграрни ландшафти, коренно преобразувани 
по отношение на спецификата на растителния компонент и химичния състав на поч-
вите. 

Като конкретен пример за типовете земеползване през този период може да се по-
сочи землището на тогавашното с. Ветрен. Обработваемата земя на селото през пе-
риода на 60-те години на XX в. е била 31 217 дка (по Батаклиев, 1969). През този 
период обработваемите земи в землището на Ветрен са засявани с пшеница, картофи, 
фасул, дини и пъпеши, овес, а особено увеличение имат площите със зеленчуци, лозя и 
овощни градини. Според Батаклиев (1969) през 60-те години на ХХ в. в землището на 
Ветрен има 30 дка оранжерии за ранни зеленчуци, а селото е най-големия износител на 
цветно зеле за чужбина през този период. През 50-те години на ХХ в. големи са площи-
те засадени и с тютюн. Но постепенно отглеждането на тази култура намалява, поради 
намаляването и на работната ръка. Друг пример е землището на с. Варвара, в което 
към 60-те години на ХХ в. тютюневите ниви заемат значителна площ. Наред с това се 
отглежда пшеница, царевица, зеленчуци и овощни култури, които са изместили като 
площно разпространение намиращите се от по-стари периоди орехови насаждения в 
района (по Батаклиев, 1969). 
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Прави впечатление, че оранжерийното зеленчукопроизводство заема важно място в 
земеделието през този период. Изграждането на оранжерии предопределя създаването 
на съвсем нови техногенни комплекси, притежаващи специфични микроклиматични 
условия. Тези изкуствени условия създават контролирана среда за развитие на агро-
фитоценозите, отглеждани в парниците. Тази изкуствена среда рязко контрастира с 
естествените природни условия и процесите, протичащи в тях.

През социалистическия период в обхвата на анализираната територия намаля-
ват стадата с овце, поради стесняването обхвата на пасищата и ливадите в района и 
превръщането им в обработваеми земи и невъзможността за осигуряване на големи 
пространства за осъществяване на пасищно животновъдство. За сметка на това други 
подотрасли на животновъдството, като говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство, 
функциониращи в контролирана среда, започват да се развиват интензивно и повсе-
местно. За осигуряване на фуражна база за изхранване на животните се сеят големи 
площи с фуражни култури, като фий, люцерна и др. Така например в землището на  
с. Карабунар, по данни на Батаклиев (1969), в този период 1360 дка са били мери, 
700–800 дка естествени ливади, които са се косили по три пъти лятно време, както 
и 70–80 дка люцернови ливади. Всички тези площи са свързани с развитото живот-
новъдство в землището на населеното място и създаване на хранителна база за жи-
вотните от силажиран и концентриран фураж. В землищата на почти всички селища 
в района с развито животновъдство се създават агроландшафти с участието на вече 
споменатите фуражни растителни култури.

След 1944 г. започва усиленото изграждане на система от напоителни съоръжения, 
както и създаване на водоснабдителна мрежа, осигуряваща питейните нужди на насе-
лението. В началото на разглеждания период е изградена Тополнишката напоителна 
система, а по-късно се изгражда и усъвършенстваната Карабунарска напоителна сис-
тема. Използват се главно водите на р. Марица, както и на нейните притоци Тополница 
и Чепинска река. Пренасочването на големи водни количества за напояване създава 
редица изменения в естествения воден баланс на реките, като намаляване на техния 
отток, нарушения във водообмена между повърхностните и подпочвените води, а от-
там и нарушен баланс на хидрокомпонентата в ландшафтите. До 1965 г. поливни са 
единствено земеделските култури в низинните и равнинните територии, но след из-
граждането на Карабунарската напоителна система започва напояването и на перифер-
но отстоящите земи. В землището на с. Бошуля например, земеделските площи през 
този период се напояват от Страженския канал, който се пълни от водите на р. Марица, 
а от 1963 г. се използва новоизградената Карабунарска напоителна система. Според 
Батаклиев (1969) „в землището на гр. Септември почти всичката обработваема земя се 
напоява“. За целите на поливното земеделие са изградени и голям брой сондажи оборуд-
вани с електрически помпи, изпомпващи подпочвени води за напояване. През 1958 г.  
е изградена и помпена станция между града и гарата, с цел водоснабдяване на селище-
то с питейна вода. През този период сондажи за водоснабдяване с питейна вода и вода 
за напояване са изградени в землищата на всички селища не само в обхвата на изслед-
вания район, но и в цялото Пазарджишко-Пловдивско поле. По отношение на групо-
вото водоснабдяване на селищата, например в с. Калугерово то се осъществява чрез 
шахтови тръбни кладенци с помпени станции в терасата на Марица във Ветренското 
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землище. Село Величково пък от 1956 г. се снабдява с вода за пиене от подпочвените 
води в терасата на р. Тополница, която се извлича чрез тръбен кладенец с електрическа 
помпа за изкачване на водата в селото (по Батаклиев, 1969). По подобен начин се водо-
снабдява и с. Карабунар. Друг пример е изграждането на 5 шахтови тръбни кладенци и 
3 помпени станции в терасата на Марица в землището на тогавашното с. Ветрен, които 
водоснабдяват още 7 села наоколо. Батаклиев (1969) също така посочва, че от 1948 г.  
с. Ме ненкьово добива вода за пиене чрез модерен за времето си водопровод от кар-
стовия извор „Студена вода“ под Малко Белово, който има дебит 15 литра в секунда. 

Следователно използването на големи водни количества, било то от повърхностни 
или подземни водоизточници, за удовлетворяване на питейните нужди на населението, 
безспорно е едно от основните измерения на интензивното антропогенно натоварване 
на ландшафтите в обхвата на изследвания гъстонаселен район, генериращо съществе-
на промяна във функционирането на ландшафтите.

Изградени са и множество изкуствени водохранилища за напояване на земеделски-
те земи. В землището на почти всички селища в района се строят по един или повече 
микроязовири. Както отбелязва Милков (1978), около изкуствените водохранилища 
се създават условия за образуване на специфични ландшафти, които периодично и 
неравноделно променят своя характер – от изцяло обводнени, до периаквални. Под 
влияние на язовирите коренно се преобразува отточния режим на много от реките (по 
Милков, 1978).

Развитието на рекреационната дейност и туризма също оказват негативно влияние 
върху естественото състояние на природните комплекси. Например големият карстов 
извор „Топлата вода“, намиращ се на 2 km източно от кв. Малко Белово на гр. Белово, 
започва да се използва като изкуствен рибарник. Същевременно са построени и бани, 
с плувен басейн 1000 m2.

По отношение на управлението на горските ресурси в обхвата на изследвания 
район по-скоро се наблюдава противоположна тенденция спрямо националната по-
литика на залесяване в страната през този период. Това се дължи отчасти на низин-
ния релеф на района и силно подчертания му аграрен профил. Като доказателство 
за ограничените горски ресурси в тази част на Пазарджишко-Пловдивското поле 
може да посочим твърдението на Батаклиев (1969), че с. Виноградец разполага с 
около 5000 дка храстови гори, които едва са достатъчни за огрев на местното населе-
ние през този период. Пак според Батаклиев (1969) „от малкото храстови гори край  
с. Мененкьово не се очаква нищо, освен малко горивен материал. Повече се разчита 
на тополовите гори“, т. е. тополовите гори край селото са се използвали и се из-
ползват за горивен материал, необходим за нуждите на местното население. Отново 
същият автор посочва, че „по цялото землище (на гр. Септември) имаше пръснати 
много единични брястове, овощни дървета и тополи, но сега поради машинната об-
работка на земята те са премахнати и полето отчасти оголя... обаче се засадиха об-
ширни площи лозя“ Батаклиев (1969).

Друг аспект на антропогенизацията през този период е добивът на полезни изкопае-
ми. В землището на с. Величково през този период функционират две каменоломни, от 
които са се добивали материали за павета и бордюри. Подобен род дейности предиз-
викват промени в състоянието на релефните форми, унищожаване на съществуващите 
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природни или природно-антропогенни ландшафти и превръщането им в изцяло техно-
генни комплекси (кариери).

Социалистическият период се характеризира с бурно развитие на промишлеността. 
През 1978 г. южно от гр. Септември се открива огромен завод за производство на сто-
манени тръби. Заводът заема площ от 500 000 m2. Създаването на значителен по площ 
техногенен ландшафт е връхна точка в антропогенизацията на ландшафтите в изслед-
ваната територия. Не само поради унищожаването на природни и природно-антро-
погенни комплекси, но и поради замърсяването на буферно ситуираните ландшафти. 
Замърсяването засяга главно почвената и растителната компонента чрез постъпването 
на отпадъчни материали от производството. 

В гр. Септември започват да функционират и други предприятия, които макар и 
с по-малка мощност, оказват значително влияние върху естественото протичане на 
процесите в ландшафтите. 

През анализирания период се осъществява интензивно преустройство на транспорт-
ната инфраструктура в района. Мащабно се полага асфалтова настилка. От 80-те години 
на XX в. в района функционира автомагистрала „Тракия“. Строежът на такова значител-
но инфраструктурно съоръжение като магистралата унищожава големи по площ при-
родни и природно-антропогенни комплекси. Пътната мрежа и все по-засилващият се 
поток от превозни средства оказват негативно влияние по отношение на замърсяването 
с въглероден диоксид, серен диоксид, прах, въглеводороди и др. на атмосферния въздух, 
и замърсяване с олово и други тежки метали на почвите и растителността, намиращи се 
в прилежащите ареално към магистралата и другите пътища територии. 

Периодът след 1989 г. тепърва предстои да бъде анализиран от гледна точка на 
политико-държавните и обществено-икономически промени, настъпили в страната. 
Отчитайки някои промени в земеползването, като връщане на собствеността върху 
земите и премахване на ТКЗС-та, въвеждането на качествено нови политики в аспекта 
на природозащитното законодателство, обособяването на защитени зони и други по-
литики, свързани с опазването на природната среда и концепцията за устойчиво раз-
витие, биха могли да бъдат констатирани значителни трансформации в състоянието на 
съвременните ландшафти в изследвания район. И именно поради смисъла на понятие-
то „съвременни“, анализът на тези трансформации би могъл да бъде предмет на друго 
изследване. 

ИЗВОДИ

Анализът на антропогенните трансформации на ландшафтите потвърждава в исто-
рико-географски аспект значителните измерения на антропогенизацията в западните 
предели на Пазарджишко-Пловдивското поле. През отделните исторически епохи от 
неолита до днес в обхвата на изследваната територия протичат интензивни и мащаб-
ни процеси на трансформация на природните компоненти и следователно значителни 
промени в хоризонталната и вертикалната структура на ландшафтите. Обособяването 
на качествено нови антропогенизирани ландшафти и създаването на техногенни та-
кива е следствие от непрекъсващото антропогенно натоварване на територията и ней-
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ното стопанско усвояване от хилядолетия насам. Настоящето изследване анализира 
значителен спектър от разнообразни типове антропогенна дейност и осъществява вза-
имовръзка между конкретните измерения на антропогенното натоварване във времето 
и произтичащите от него последствия, проектирани върху състоянието, структурата и 
функционирането на съвременните ландшафти в обхвата на изследваната територия. 
Именно чрез задълбочен историко-географски анализ на типовете земеползване, спе-
цификата на антропогенната дейност и свързаните с тези социо-икономически аспекти 
процеси и явления, настоящето изследване прави опит за конкретизиране на взаимо-
връзките между антропогенните трансформации на ландшафтите и състоянието на 
съв ременните ландшафти.  

Активното антропогенно присъствие в обхвата на изследвания район предполага 
съществуването на селищни ландшафти още от дълбока древност. Несъмнено полага-
нето на основите на обществено-цивилизационните процеси и явления е първият инди-
катор за констатиране на антропогенна дейност в изследваната част на Пазарджишко-
Пловдивското поле. Запазените и до днес тракийски селищни и надгробни могили, 
както и археологическите останки от средновековни селища и крепости, са доказател-
ство за репрезентативната стойност на този район като пример, на чиято основа биха 
могли да се осъществят подобни, в концептуално отношение, историко-географски 
изследвания на антропогенизацията на ландшафтите. Отчетени са и интензивни ан-
тропогенни процеси, свързани със земеделското усвояване на територията още от тра-
ко-римската епоха. Констатира се присъствието на всички типове земеделска дейност 
– отглеждане на едногодишни култури, трайни насаждения, формирането на пасищни 
комплекси и развитие на животновъдството. По отношение на промишленото произ-
водство в обхвата на изследвания район се отчита активизация на свързаните с тази 
дейност процеси през периода след 1944 г. Не на последно място транспортната дей-
ност заема своето място в анализа на антропогенните трансформации на ландшафтите 
както по отношение на изменението на хоризонталната им структура, така и в аспекта 
на натоварване на природните компоненти с отделените от транспортните средства 
емисии. Въз основа на решените задачи в хода на настоящото научно изследване се 
установиха явни елементи на унаследеност в характера и типа на земеползване, пре-
димно в аграрния сектор, а на отделни места акцентът е видоизменен в посока към 
осъществяване на изискванията на промишления тип производство. Резултатите от 
извършеното изследване могат да послужат като аналитичен продукт при оптимизи-
рането на взаимоотношенията в системата „човек-природа“.

SUMMARY

The current research covers the most western bounds of Pazardzhik-Plovdiv area. The 
territory chosen for analysis presupposes its individualization as an example-model for 
studying the types of anthropogenic activity and the consequent changes in the horizon-
tal and vertical structure of the landscapes. The choice of territory to study, in particu-
lar the part of Pazardzhik-Plovdiv area, lying between the rivers Topolnitsa, Maritsa and 
Chepinska, the Rhodope Mountains and Ihtimanska Sredna Gora Mountains, is not based 
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on strict adherence to natural geographic bounds of a certain physical geographical unit, 
but rather aims at individualization of a representative enough territory, combining a wide 
range of anthropogenic activity in historic aspect. It is on the grounds of the remarkable 
diversity and intensity of anthropogenic activities within the scope of the studied area that 
specificities of the different types of anthropogenic change of the territory are analyzed, as 
well as the effect of these processes on the condition, structure and dynamics of the land-
scapes in this part of the lowland. The landscapes in the surveyed territory are the object 
of the research. The subject of the study are the types of anthropogenic activity since the 
Neolithic age up to the contemporary stage of socio-economic development of this part of 
Pazardzhik-Plovdiv area.

The main types of anthropogenesation during the Neolithic age and Thracian-Roman pe-
riod have been investigated, with special attention paid to the development of settlements 
landscapes, the creation of Thracian tumuli and the construction of the first transport facili-
ties. The analysis continues with the anthropogenic activity during the Byzantine period and 
the epoch of the First and the Second Bulgarian Kingdoms. There have been studied pro-
cesses connected with the agricultural production, cutting down and transformation of forest 
landscapes and turning them into agricultural ones, the formation of fortified settlements etc. 
The reorganization of the socio-economic processes in the studied area during the Ottoman 
period have been also analyzed, as well as the specific features of particular agricultural 
activities and their impact on the condition and the structure of the landscapes. After the lib-
eration of Bulgaria two periods were established – before 1944 and the period of socialism. 
During the first period attention was  focused on the increasing  anthropogenic charge upon 
the landscapes due to the growing number of the population, and respectively the intensity 
of  anthropogenic processes taking place in the studied region. In the period after 1944 were 
analyzed aspects connected with reorganization of the agricultural production, the develop-
ment of industry, construction of a modern transport infrastructure and a system of irrigating 
and water-supplying facilities. Analyses were made of the aspects of influence of intense 
anthropogenic charge on the condition, structure and functioning of landscapes in the studied 
area. In conclusion, on the grounds of specific historic-geographical analysis of anthropo-
genesation of the landscapes in different periods, it has been reconfirmed and generalized the 
impact of different types of anthropogenic activity on the changes affecting the horizontal 
and the vertical structure of landscapes.
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The article aims to present the process of transformation of destination management systems (DMSs) influenced 
by the development of information and communication technologies and their application in tourism. The evolution 
of functions of DMSs and stakeholders’ involvement are chronologically discussed. The current situation and the 
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examples of contemporary technological solutions, are presented. Challenges to the future development of DMSs 
in Bulgaria are outlined.
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INTRODUCTION

The development of information and communication technologies (ICT) has a tremen-
dous impact on the tourism market. The digitization of all the processes and value chains in 
the tourism, travel, hospitality and catering industries, known as e-tourism, enables tourism 
organizations to maximize their efficiency and effectiveness (Buhalis, 2003) through the es-
tablishment of strategic relationships of tourism organizations with all their stakeholders. As 
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pointed out by Buhalis (2003), tourism organizations may “take advantage of intranets for re-
organising internal processes, extranets for developing transactions with trusted partners and 
the internet for the interacting with all its stakeholders”. That specially refers to the destina-
tion management organisations (DMOs) and their current functions, widely topical not only 
for researchers but also for practitioners. In tourist destinations, destination management 
systems (DMSs) have emerged in order to make use of the potential of e-tourism businesses, 
re-engineering the processes of the tourism industry, and acquiring a competitive advantage 
(Abdal-Fadeel, 2011). ICT lead to the transformation of marketing and business communica-
tion models of their operation, shifting from the traditional one-to-many model to a new one 
in computer-mediated environment (Benckendorff et al., 2014), and evolving from a simple 
website into a DMS. Nowadays, DMSs should not only be capable of handling both pre-trip 
and post arrival information requests, but they should also integrate an availability and book-
ing service, too (Collins and Buhalis, 2003), thus enhancing both the demand and the supply 
side, and resulting in new interface functionalities and content development. Back in 2008, 
the European Commission underlines that only destinations that can take full advantage of 
the opportunities of DMSs will be able to capitalize on their benefits in the future (Panorama 
on Tourism, 2008). 

The situation of DMSs development and implementation in Bulgaria is far from the rec-
ommended one. The coordinating role of DMOs is predominantly undertaken by local and 
national administrations, performing the main functions as defined by UNWTO (A guide..., 
2007), namely destination marketing, product development and ground delivery, and creat-
ing a suitable environment for sustainable tourism development. In general, the potential of 
DMSs is still underutilized at all territorial levels. Furthermore, there are only a few aca-
demic studies, related to Bulgarian DMSs, aiming to outline and assess the current situation, 
identify the existing problems and suggesting adequate actions for improvement. Indirectly 
related to the discussed issue are the research papers of Anastassova (2008), Marinov et 
al. (2013) and Vladimirov and Mileva (2018), providing fragmented analysis of the role of 
DMOs’ websites and/or DMSs, respectively their functionalities and content. The lack of 
research interest in the topic is in contrast to the huge number of international publications 
in that field, but corresponds to the low level of practical development and utilization of 
DMSs in the country. 

For the public authorities the investment (including financial) in DMSs’ development 
is a significant, yet sensitive issue. Recently the European Commission published the re-
port on Management and Content Provision for ICT and Tourism Business Support Portal 
(2017), based on the feedback received from public and private stakeholders in tourism 
from all across the European Union, summarizing both, business and political barriers 
to be tackled in the future. In Bulgaria, in 2018 the “Digital Bulgaria” national vision for 
digitalization in tourism till 2030 was finalized. Some legislative amendments also pre-
condition the future development of DMSs, respectively the anticipated establishment of 
DMOs at regional level, the establishment of the unified tourism information system and 
the unified tourist information centers’ (TICs) network (Tourism Act, 2018). For that rea-
son, the research of the current situation of DMSs in Bulgaria would support identifying 
the main problems to be addressed and avoiding ineffective and inefficient action of DMOs 
at national, regional and local level.
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METHODOLOGY

The study object is the Internet performance of Bulgarian tourism destinations at differ-
ent levels, while the study subject are the destination management systems. The main aim of 
the research is to reveal the existence and current state of DMSs’ development in Bulgaria at 
national and local level. The specific tasks to be completed include:

 • outlining the concept of DMSs, their evolution and functionalities;
 • revealing the regulatory and strategic framework for DMSs development in Bulgaria;
 • analysis of the DMSs development in the country.

The research methodology combines the use of secondary and primary information, while 
the applied methods include: 

 • Literature review aiming to explore the link between DMOs and DMSs, to define the 
concept of DMSs and their evolution, as well as their current functionalities.

 • Review of existing legislation, regulations and strategies in order to outline the frame-
work of DMSs development in Bulgaria, potential constraints and future developments.

 • Survey of the internet performance of Bulgarian DMOs – the Ministry of Tourism and 
all 265 municipalities – the survey is carried out, based on pre-determined criteria regard-
ing the functionalities of existing websites and platforms, on one hand, and the information 
content – on the other, as presented in Table 1. The criteria were specified on the basis of the 
literature review (see below), as well as of preliminary review of Bulgarian and foreign desti-
nation sites. Analyzed sites were identified through Google search, using several key words: 
“tourism”, “tourist information”, “tourist information center” (in Bulgarian), “visit”, “go to” 
+ the name of the municipality. The results obtained were reviewed up to the third page. The 
availability and features of destination sites were analyzed vis-a-vis several indicators rep-
resenting factors that are perceived as important for the need and outcome of presentation of 
local tourism via Internet and potentially – for the development of DMSs:

 9 population size of municipality that may be interpreted as a proxy for its adminis-
trative, financial and expert capacity (National Statistical Institute data for 2017);

 9 accommodation bed capacity as representative for the size of the local tourism 
business (National Statistical Institute data for 2016);

Table 1
Survey indicators about the internet performance of local DMOs
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 9 number of attractions declared in the Register of tourist attractions maintained by 
the Ministry of Tourism – as an indication for the tourism attractiveness and de-
velopment potential, as perceived by local authorities; while the relevance of the 
number of declared attractions may be disputable as there are no specific criteria 
or verification process for inclusion in the register, it reflects the local authorities 
perceptions and the respective need to utilize and promote the existing potential;

 9 the legal form of the local DMO – in this case a simple distinction is made between 
DMOs functions integrated within the local administration and the availability of a 
distinct organization that performs these functions (municipal enterprise or limited 
liability company owned by the local authorities).

 • Questionnaire survey among 14 selected local DMOs that include most of the lead-
ing local tourism destinations in Bulgaria with different types of tourism development. The 
survey is based on self-assessment of their sites or portals but the results are verified by ICT 
and tourism experts. The questionnaire comprises 3 groups of closed questions, related to the 
internet accessibility of the destination, quality of information system and performance of the 
destination in web 2.0 applications.

 • Case study of best DMS practice – based on the recently introduced platform of Moby 2.
 • In-depth interview with a DMS developer – the executive director of Moby 2 company 

Nick Nickoloff, held on May 16th 2018 – focused on specific technological innovation and 
constraints.

RESULTS AND DISCUSSION

LITERATURE REVIEW

CONCEPT DEFINITIONS

There is no common understanding of the nature of DMS. The undeniable core character-
istic of DMSs is that they are usually managed by DMOs, “which may be private or public 
organizations, or a combination of both” (Buhalis and Spada, 2000) and can be implemented 
at national, regional or local level (Collins and Buhalis, 2003). DMS is a logical extension of 
the destination management (Aurélien and Herinandrianina, 2014) and is the central tool for 
the implementation of DMO’s management strategy.

Based on a thorough literature review, Bedard et al. (2008) conclude that there are several 
conceptualizations of management systems used by destinations, reflecting a different view 
of the system and its functions, namely:

(1) DMS as an information system. Buhalis and Spada (2000) define the DMS as a collec-
tion of computerized information about a destination, which is interactively accessible. DMS 
is the ICT infrastructure of the DMO, used for the collection, the storage, the handling and 
the distribution of tourist information (Aurélien and Herinandrianina, 2014).

(2) DMS as a distributional channel. DMSs may be also considered as online distribution 
systems that are developed to manage and market the destination as a holistic entity. Their 
role is to connect tourists online with the local tourism businesses in a destination (Abdal-
Fadeel, 2011), and that is particularly important for the small and medium tourist enterprises 
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in the destination. Frew and Horan (2007) also advocate that to be successful, the DMS, like 
any other electronic distribution channel, needs to operate as a commercial enterprise with 
quantifiable performance measures set in place to ensure the efficient use of the right combi-
nation of applications of web technology, and effective marketing and promotion strategies 
for the website.

(3) DMS as a strategic management system. Buhalis et al. (2011) specifically underline 
that DMSs facilitate the functions of the DMOs not only to provide information and accept 
reservations for local enterprises and coordinate their facilities, but also to utilize ICTs to 
promote their tourism policy, coordinate their operational functions, increase the expenditure 
of tourists and boost the multiplier effects in the local economy. Sigala (2011) highlights that 
DMS should serve a much wider role that first aims to support a sustainable (socio-economic 
and environmental) destination management and then to electronically enhance the market-
ing of this tourism product. The management role of DMS “should not be overlooked”, as 
any DMO should first develop its product and then aim to market it.

(4) DMS as an inter-organizational information system (IOIS). Accepting the under-
standing of Chen and Sheldon (1997) of DMS as IOIS, Bedard et al. (2008) consider that 
it “groups tourist product and service suppliers and, on the one hand, offers consumers and 
intermediaries easy access to complete information (maintained, up-to-date, and relevant to 
the tourist destination’s facilities), and, on the other hand, the ability to make a reservation”. 
In other words, DMS can be described as the IT infrastructure of the DMO (Collins and 
Buhalis, 2003) and as an enabling mechanism to support a working relation between DMOs 
and networks of tourist information centres (TICs) (Bedard et al., 2008). Sigala (2011) also 
supports the idea that DMSs could be regarded as inter-organisational ICT aiming to link the 
geographically separated tourism supply and tourism demand.

The most widely accepted explanatory definition of DMSs is that of Frew and Horan 
(2007) defining DMSs as the systems that:

“Consolidate and distribute a comprehensive range of tourism products through a variety 
of channels and platforms, generally catering for a specific region, and supporting the ac
tivities of a destination management organization (DMO) within that region. DMSs attempt 
to utilize a customer centric approach in order to manage and market the destination as a 
holistic entity, typically providing strong destination related information, realtime reserva
tions, and destination management tools and paying particular attention to supporting small 
and independent tourism suppliers” (p. 63).

Similarly Sigala (2011) concludes that DMS represent a technology platform (a mix-
ture of software and hardware) that comprises three basic elements that are dynamically and 
closely interrelated and interdependent – content, processes and community. The same au-
thor outlines the main contemporary roles of DMS in the context of sustainable development 
approach, respectively defined in 3 main dimensions, namely:

 9 support and foster the economic development of the destination;
 9 promote the socio-cultural development of the destination;
 9 support the environmental destination development.

The aims of a DMS, as identified by Frew and Horan (2007), are as follows:
 • to effectively co-ordinate the marketing activities and branding of a specific destination 

and the comprehensive range of products it has to offer;
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 • to provide timely, accurate, unbiased, quality assured destination and product based 
information (both accommodation and non-accommodation);

 • to facilitate the effective distribution and sale of a comprehensive range of tourism 
products from a destination;

 • to present the destination as a holistic entity displaying a destination orientation rather 
than product orientation;

 • to provide an appropriate and sustainable relationship building mechanisms with cus-
tomers through effective, meaningful and continuous communication;

 • to increase the satisfaction level of its suppliers, the local community and all its stake-
holders through building and maintaining meaningful relationships;

 • to facilitate the management of a destination by supporting DMO activities and through 
the provision of tools, support and training for its stakeholders.

Summarizing the existing views of experts, Collins and Buhalis (2003) identify the fol-
lowing benefits of a DMS’ development:

 • Increase of visitor traffic;
 • Attracting the right market segments with the provision of an accurate and up to date 

comprehensive electronic database; 
 • Creating more efficient internal and external networks, which can have long-term posi-

tive effects on the local economy in achieving competitive advantage;
 • Financial viability and profitability, which is becoming more of an important issue for 

DMOs as they often determine their success.
The factors, which influence the success of the DMS include funding and finance, indus-

try links, technology expertise and availability of technology (Collins and Buhalis, 2003).

EVOLUTION 

In order to fulfil their leadership role in promoting the development of tourism activities, 
providing some facilities and services to visitors (TICs and signage) to increase tourists’ 
satisfaction, on one hand, and taking advantage of ICT – on the other, many DMOs started 
developing destination websites. According to the World Tourism Organization (2004) tradi-
tional DMO websites are often limited to the task of promoting destinations as a whole, with-
out actively empowering a closer and more personalised relationship with potential visitors 
– they are limited just to the informational dimension. In the recent years some destinations 
began developing advanced and more dynamic destination web platforms, linking the DMO 
in a network with various destination suppliers and, at the same time, actively engaging with 
the potential tourist demand (Estêvão et al., 2014), furthermore – in managing and coordinat-
ing the tourism development process in itself. It resulted in expanding the functionalities of 
the platforms by such that enable the purchase of goods and services through the website. 
Estêvão et al. (2014) clearly determine the demarcation of websites/web-applications and 
DMSs – the difference is that the former ones have only a user interface for prospective tour-
ists and do not convey user’s profiles for DMOs staff or for destination-based actors.

In that context, a number of stages in that process of transformation are clearly distin-
guished and described by Petti and Solazzo (2007), Ndou and Petti (2007) and also discussed 
by Estêvão et al. (2014). The successive phases are related to DMS technological architec-



159

tures suitable to different stages of destination configuration and coordination, especially 
transactional capabilities. They could be summarized as follows:

 • Autonomous – characterised by poor tourism planning, no decisional centres, frag-
mented supply and low levels of information systems (IS) use; DMSs are unlikely to 
emerge and DMO is the only possible actor managing the destination, informing sup-
pliers by a fax or GSM message when tourists asks for a service.

 • Cooperation – the supply is relatively structured, there is a limited number of ad hoc 
decisional centres and most suppliers have legacy ISs; DMO is still the only stake-
holder managing the DMS and DMS is able to register service requests, availability and 
process transactions directly on the suppliers’ IS.

 • Leadership – the supply is structured, the DMO is the single decisional centre that 
coordinates the supply and DMSs play a major role in the coordination, promotion and 
distribution of the destination.

 • Distributed leadership – characterised by a strong maturity of the tourism destination 
suppliers in terms of the accumulation of high managerial and technological capacity; 
suppliers have a reduced need for a DMO, tending to self-organising.

According to Sigala (2011) the current development and management of DMS requires 
an inter-organisational and multi-stakeholder approach, as well as socio-technical perspec-
tive. The factors from the dynamic environment of DMSs may affect any of their main com-
ponents (e. g. new technologies, new collaborative processes and/or changes in destination 
stakeholders’ profile and needs), respectively may cause tremendous implications on the 
challenges and future developments of DMS (Sigala, 2011).

It is very important to point out that there are two types of DMSs’ business models, which 
are available to DMOs, namely non-revenue generating/information only or revenue generat-
ing/fully transactional DMS (Collins and Buhalis, 2003). In many destinations the applied 
business model depends on national regulations, which predetermine the evolution path of 
the transformation process and the consequent DMS’s functionalities.

FUNCTIONALITIES

The functionalities outlined by different authors reflect the level of technology applied 
and DMS’s evolution but also relate to the specific research objectives and the selected re-
search methodology. A brief picture and correspondence of the current understanding of 
DMSs’s interface functionalities is presented in Table 2. 

In general, the current understanding is that the DMS is to act as an electronic intermedi-
ary, providing functionalities related to e-distribution, e-marketing and e-sales for the whole 
destination and its tourism suppliers (Sigala, 2011). The same author also advocates that 
DMOs can exploit the electronic platform of DMSs for empowering tourism stakeholders to 
actively participate in tourism development processes and for implementing e-democracy for 
collaborative destination management and policy making processes. 

Thus, it could be generalized that the contemporary DMSs’ functionalities largely cor-
respond to the aims of DMSs as outlined by Frew and Horan (2007), and include:

 • information dissemination;
 • online reservation, customization and packaging;
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 • transactional support;
 • interactive communication, including interactive mapping;
 • survey on tourism clientele.

Table 2
Functionalities of DMSs

Bedard et al. (2008) Sigala (2011) Benckendorff et al. 
(2014) Estêvão et al. (2014) Ciccale, M. 2013

Information 
functionalities: 
information search by 
text, category, region, 
etc.

Virtual information 
space

Global information 
dissemination

Information 
on attractions, 
information on 
accommodation, 
information 
on recreational 
activities, search 
functions, frequently 
asked questions.

Product manage-
ment: information 
on all services and 
attractions

Inquiry manage-
ment: call centers, 
TICs

Reservations 
functionalities: allows 
to reserve in specific 
establishments

Virtual transaction 
space;
Virtual distribution 
space

Mass customization 
and transactional 
support

Online reservations/ 
transactions 
– particularly 
reservations of 
accommodation 
and purchase of 
event and attraction 
tickets.

Availability 
management and 
online booking

Packages functionalities: 
package reservations, 
choice by region, types 
of packages (adventure 
ecotourism, casino, 
family, etc.), date, etc.

Virtual 
communication 
space

Integration  

Bargains functionalities: 
presentation and 
reservation possibility 
for monthly promotions 
(i.e., a discount of at 
least 20% on regular 
rates)

 

Survey on tourism clien-
tele: gathers information 
on the clientele (postal 
code, destination, etc.)

Communication/ 
Relationship

Visitor CRM/ 
Business CRM

Survey reports: allows 
to consult surveys

 Reporting

Interactive mapping: 
allows to build 
itineraries for clients

Virtual relationship 
space

Interactive 
communication

Travel/trip planner

 Disintermediation
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 • e-democracy functionality for information provision, capacity building, decision-mak-
ing, implementation and monitoring.

REGULATORY AND STRATEGIC  
FRAMEWORK

The review of the regulatory framework includes the Tourism Act (amendments of 2015, 
2016 and 2018), the TICs Ordinance (2016) and the UTIS Ordinance (2015).

The Tourism Act regulates several areas that are closely related to the potential establish-
ment of DMSs – the establishment of organizations for the management of the tourist re-
gions, of the National Tourism Register and the National Tourism Internet Portal, and of the 
tourist information centers’ network. The law also defines the functions of the state and local 
authorities, many of which refer to marketing activities and information provision to tourists. 

The Tourism Act suffers from often amendments, which sometimes substantially change 
the legislative environment for the operation of tourism businesses and organizations, as well as 
the engagements of the state and municipal public bodies, related to destination management.

According to the current Tourism Act, last amended on 4 May 2018, the organizations 
for the management of tourist regions (OMTR) are voluntary organizations that carry out 
activities related to the development of regional tourist products and regional marketing and 
advertising within regions with predefined borders. From the specifically determined activi-
ties, those that may be directly linked to the respective DMS’s establishment and operation 
are: (a) organizing and supporting the activity of tourist information centers in the region, 
and (b) creating and maintaining a tourism database for the region as part of the Unified 
Tourist Information System (UTIS). Only Art. 35, paragraph 6 of the Tourism Act refers to 
an OMTR’s website, where the convening announcements for the General Assembly meet-
ings to be published. Taking into account the good practices of destination management and 
the implementation of the OMTR’s marketing activities, the creation of such a portal (DMS) 
is absolutely necessary, but no clear obligations and responsibilities are prescribed so far. 

Till 2016 (Tourism Act, 2015) UTIS was envisaged to be developed and maintained as 
a broad unified system for tourist information, including the National Tourism Register and 
tourism statistics, provided by the National Statistical Institute and in accordance with the 
statistical requirements of EUROSTAT and the World Tourism Organization. The organiza-
tion of UTIS was laid down in detail in a special Ordinance (Ordinance on the organization 
of UTIS, 2015).

The comprehension of UTIS and its scope and content have substantially changed with 
the amendments of the Tourism Act in 2016 (Tourism Act, 2016), which are also upheld in 
the law of 2018. Currently, the Minister for tourism has the responsibility to organize, main-
tain and support the following systems that are not clearly linked to each other:

 • The National Tourism Internet Portal – oriented to customers.
 • The Unified Tourist Information System (UTIS) – it is considered as part of the Na-

tional tourism register and aggregates information from the accommodation registers 
of accommodation establishment.

 • The National Tourism Register – contains information about all officially registered 
touroperators and travel agents, the organizations for the management of tourist re-
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gions and tourist associations, the certified TICs, spa, medical spa and wellness centers, 
categorized accommodation and catering establishments, certified tour and mountain 
guides and ski instructors, as well as the incorporated data from UTIS.

 • The National Network of TICs – TICs are connected to a national network operating on 
the basis of uniform standards.

The analyzed strategic documents include the National Strategy for Sustainable Tourism 
Development of the Republic of Bulgaria (2014–2030) and the Digital Bulgaria – National 
vision for digitalisation in tourism till 2030 (2018). The updated National Strategy for 
Sustainable Tourism Development (2014–2030) approved at the beginning of 2018 com-
pletely ignores the possibilities of making use of ICT implementation, including digitization 
and online promotion, as contemporary tools for destination marketing and management. Just 
statements are made that there is an urgent need for redesign and updating of the official tour-
ist portal, which should be a major tool for promoting the country. The online presentation 
of the country is considered as highly underestimated – the tourist portal is outdated, there is 
no Facebook page of the destination (at present, such a role is fulfilled by MT’s institutional 
website), no official profile is available also in Instagram (National Strategy…, 2018, p. 87).

The situational analysis of the “Digital Bulgaria” strategic document (2018) concludes 
that nowadays the Ministry of Tourism uses several digital platforms for different purposes, 
including:

 • iLoveBulgaria – it contains information in 13 languages about tourist sites and ser-
vices by regions and interests. Mobile application helps to locate objects and services 
in real time/location via GPS & QR scanner. It creates positive experiences through 
audio/video guide and game elements, and also enables geo-targeted advertising.

 • Bulgariatravel.org – it is the official travel website and provides tourist information 
by types of tourist sites and services. New modules are planned such as Cultural Cal-
endar, Event Calendar, Weather Forecast, and more. It allows creating an individual 
tourist profile for storing information and enables digital advertising. 

Two more digital platforms are to be developed in the near future, namely:
 • UTIS – aiming to integrate real time data from different public and private institutions 

into a unified system for analytical purposes but not for advertising or direct com-
munication with tourists. It will be developed in the form of a website or a web-based 
platform.

 • New platform – vaguely described as aiming to upgrade existing digital platforms 
through new functionalities to allow reservations, reviews and ratings, travel planning, 
and more.

To summarize, based on the review of legislative and strategic documents, the following 
developments could be expected:

 • Ongoing establishment of regional management organizations with DMO functions 
and respective operational tools, including DMSs development. So far, only two of the 
envisaged nine OMTR are established (for the regions of Varna Black Sea coast and 
the Rhodopes).

 • Further development of the National Tourism Register and the Unified Tourist Infor-
mation System (UTIS). The system would allow the collection and integration of tour-
ism related data from different public and private institutions for analytical and evalu-
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ation purposes to track the dynamics of tourism development in real time. UTIS is not 
established yet and the National Tourism Register is publicly available in Bulgarian on 
the institutional website of the Ministry of Tourism – www.tourism.government.bg.

 • Development of the national TICs’ network, including only certified TICs, but no clear 
idea of the technological operational system is in place. So far, no single TIC is certified.

 • Upgrading the official tourist website www.bulgariatravel.org to provide accurate, up-
to-date and detailed tourist information, improved functionalities and new modules de-
manded by tourists for events, weather, etc. 

 • Expansion of iLoveBulgaria platform by increasing the members and enriching it with 
new interactive content.

 • Creating a new platform to unify the information from previous applications, upgrade 
them with new functionalities to allow for online reservations, reviews and assess-
ments, etc. and using different channels depending on types of users.

SURVEY OF DMOS’ UTILIZATION  
OF INTERNET

At national level, the Ministry of Tourism has two websites that serve the needs of na-
tional tourism policy and marketing:

(1) An institutional (corporate) website (www.tourism.government.bg), which presents in 
Bulgarian and English information on the activities of the ministry, the tourism policy and 
marketing – regulatory documents, programs and projects in the field of tourism, strategies 
and plans, the National Tourism Register and other registers, basic statistics on tourism, 
information for tourism exhibitions and fairs, public procurement, administrative services 
performed by the ministry etc. Oriented to intermediaries and customers are the developed 
cultural and historical destinations (an interactive map of tourist routes). An interactive map 
of investment projects in tourism is also presented. There are no available data on the number 
of visits of the website, but 60% of the traffic comes through search and 31% by direct ac-
cess. Only about 5% of the traffic is generated by social media (97% by Facebook and 3% by 
YouTube). There are no ads and mobile apps on the website (Free report on www.tourism.
government.bg, April 2018). 

(2) A tourist website (www.bulgariatravel.org), which is targeted at potential users of 
tourist services and contains information in 9 languages. The site includes general informa-
tion about Bulgaria, information on tourist resources and service facilities, tourist destina-
tions (tourist centers, resorts) etc. In the period November 2017 – April 2018 the site reported 
140 000 visits. The highest is the number of visits from Bulgaria (53%), followed by France 
and Germany with 4% each, Israel and Spain with 3% each etc. About 84% of the traffic is 
through search and only 1.5% is generated by social media (Facebook – 94% and YouTube 
– 6%). There are no ads and mobile apps on the website (Free report on www.bulgariatravel.
org, April 2018).

For the development of the tourism information system several EU funded projects 
have been implemented. In the period 2004–2006, under the EU PHARE financed project 
“Technical Assistance to the Bulgarian State Tourism Agency” (BG2003/004-937.02.02), 
component 3 covered the development of the national tourism information system for cat-
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egorization and classification, as well as of an IT platform for tourism services database. As 
a result, the elements of the tourism information system, related to the National Tourism 
Register, have been developed. A follow-up project – “Multimedia Catalog of Tourist Sites 
and Electronic Marketing of Destination Bulgaria” (Regional Development Operational 
Programme, BG161PO001/3.3-01/2008), upgraded the websites with new functionalities 
and resulted also in the development of a web-based electronic catalog of tourist sites/attrac-
tions and routes, accompanied by internet advertising campaign on international websites. In 
addition to the multimedia catalog, Facebook, Twitter, MySpace, Svejo, and YouTube social 
network profiles have been created for the travel site www.bulgariatravel.org. After the end 
of the project, the site is maintained technically, with periodic and partial updating of infor-
mation as well. Social networks are not updated regularly, with partial update of Facebook 
and YouTube pages.

The official travel and tourism website provides very detailed tourist and geographic in-
formation, as well as a clear categorization of the types of tourist sites and services. It allows 
creating of individual tourist profiles for storing information, as well as the opportunity for 
digital advertising. 

In view of the rapid development of digital technologies, it is necessary to update com-
pletely the tourist website in structural and functional aspects, as well as to dramatically 
improve the activities in the social networks Facebook, Instagram and YouTube to meet 
users’ needs and comply with the trends in the field of digital technologies. The intended 
new modules, such as cultural and event calendars, weather forecast etc., may be developed 
through the planned public procurement project “Complete renovation and maintenance of 
the national tourist portal, based on the Information Oriented Architecture (IOA) software 
model and using Information as a Service cloud-based technology”.

Far more modern is the presentation of the country through the tourist interactive guide – 
iLoveBulgaria. The application was launched in 2016 as a joint project between the Ministry 
of Tourism and the private sector (Horizon Software Solutions). It provides information 
about tourist sights and services in Bulgaria in 13 languages. The platform is constantly de-
veloping new and interactive content, namely (Digital Bulgaria, 2018):

 • There are 250 national tourist sights, which are displayed on the interactive map of the 
mobile application and on the official website www.ilovebulgaria.eu.

 • The mobile iLoveBulgaria application to the platform, for Android and iOS operating 
systems, has over 17 000 installations.

 • Members of the iLoveBulgaria platform are over 500 organizations.
 • Information for over 5000 sites is inserted on the iLoveBulgaria platform.
 • The web page has over 10 000 web visitors.
 • Facebook has over 40 000 followers, over 71 000 people talking about us, posts have 

reached over 2 million people in 3 months.
 • Instagram has over 5700 followers.
 • iLoveBulgaria – Viber chatbot is an innovation, launched on April 1st 2017, which 

provides robot information for the “100 national tourist sites”, located near the user’s 
location.

In addition, to providing information about tourist sites and services by areas and inter-
ests, the mobile app helps to locate objects and services in real time or on the spot via GPS 
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and QR scanner. The latter includes a link to an audio/video guide page, and game elements 
are also incorporated. Currently it enables geo-targeted advertising. The main drawbacks of 
the application are the lack of technological innovative value and the lack of integration into 
Google.

At regional level only two Organisations for management of tourism regions were estab-
lished according to the Tourism Act provisions – for the Varna Black Sea Region (30.03.2018) 
and for the Rhodopes Region (05.06.2017) – that are still not present on the Internet. Several 
regional portals and sites are developed and maintained by regional tourism associations, 
however the latter are not treated by the Tourism Act as regional DMOs.

At local level the functions of DMOs are performed by local governments. In terms 
of quantity local tourist destinations (municipalities) are relatively well presented on the 
Internet by or on behalf of local authorities (DMOs) (Table 3). Sixty-three municipalities 
(24%) have a distinct tourism portal or site. They however account for around 80% of the 
tourism volume in Bulgaria (77% of accommodation capacity, 84% of overnight stays, 83% 
of arrivals at accommodation facilities and 87% of revenues from accommodation). Their 
structure is quite diverse in terms of population size, accommodation capacity and number 

Table 3
Internet presence of local tourism destinations (municipalities) 

Munici-
palities Popula tion

Accom-
moda tion 
capacity 
(beds)

Declared 
attrac tions

Overnight 
stays

Arrivals 
at accom-
moda tion

Revenue from 
accom moda-
tion (BGN)

Total 265 7 050 034 328 264 3 421 25 185 996 7 196 397 1 229 073 306

With a distinct 
tourism site

63 4 105 297 251 267 1 286 21 150 097 5 990 536 1 073 230 942

Tourism information 
provided on the 
municipality site

97 1 711 749 34 397 1 416 1 815 147 761 712 64 632 555

No tourism 
information provided 
by local authorities

105 1 232 988 42 600 719 2 220 752 444 149 91 209 809

Share, %        

With a distinct 
tourism site

23,8% 58,2% 76,5% 37,6% 84,0% 83,2% 87,3%

Tourism information 
provided on the 
municipality site

36,6% 24,3% 10,5% 41,4% 7,2% 10,6% 5,3%

No tourism 
information provided 
by local authorities

39,6% 17,5% 13,0% 21,0% 8,8% 6,2% 7,4%
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of declared attractions. 76% of them are medium-sized and small municipalities, although 
the large and very small municipalities are also well presented (11 and 13%, respectively). 
Similarly, 59% of municipalities with a distinct site have an accommodation capacity above 
500 beds, however the share of the other groups is significant (201–500 – 16%, 101–200 – 
8%, < 100 – 17%). 83% of the municipalities with distinct sites have more than 5 attractions, 
but again the share of less attractive ones is substantial – 17%. In addition 97 municipalities 
(37%) provide satisfactory information on their official municipal site. They account for 
about 10% of the tourism volume (10–11% of accommodation capacity and arrivals, 7% of 
overnight stays and 5% of revenues).

While the number of municipalities that are not on the Internet is significant, their con-
tribution to tourism is limited – 13% of accommodation capacity, 9% of overnight stays, 
6% of arrivals at accommodation and 7% of revenues. Nevertheless their profile may be of 
interest indicating some gaps: they include significant number of medium-sized municipali-
ties with 20 000–100 000 inhabitants (18 in number or 17%), municipalities with significant 
accommodation capacity – more than 2000 beds (4 resp. 4%) and 501–2000 beds (3 resp. 
3%), as well as municipalities with more than 5 attractions (37 or 35%). Examples where a 
better “Internet performance” could be expected, include some sea resorts (Tsarevo, Sozopol, 
Primorsko, Byala), mountain resorts (Yakoruda), cities (Dobrich, Montana), cultural tourism 
destinations (Sopot, Isperih, Veliki Preslav).

It should be noted that the presentation of local destinations is not limited to the informa-
tion provided by local governments. Significant tourism related information may be found 
on local sites owned by commercial companies, NGOs or initiative groups, some regional 
administrations (e. g. Ruse, Silistra, Sliven etc.), regional tourism associations or groups  
(e. g. for Rila, Thracian region, Western Rhodopes, Eastern Rhodopes, North-west region, 
etc.), national and natural parks (e. g. Central Balkan), national tourism information sites 
(bulgariatravel.org, ilovebulgaria.eu, nasamnatam.com, strannik.bg, start.bg, opoznai.bg, 
pochivka.bg, poseti.guide-buglaria.com, bgvakancia.com, www.ranica.eu, etc.) as well as 
the “municipalities’ portal” (www.obshtinsko.info). They cover some of the destinations not 
promoted by local governments and also enlarge and enrich the information for municipali-
ties that are satisfactory presented by local governments. At municipal level their existence 
could be explained by the need to compensate the lack of local authorities’ initiative and to 
fill the information gap. However, this phenomenon raises at least two issues: (1) the local 
authorities (DMOs) do not have a control on the information provision and are not able to 
exploit some of the potential advantages (e. g. feedback) and (2) efforts of different actors 
are duplicating and the outcomes are often fragmented, incomplete and ineffective. The latter 
is an argument for stronger cooperation, including through partnerships at local and regional 
level.

The analysis of the internet presence of local destinations across different factors confirms 
the hypothesis that it is influenced by the population size of the municipality, the accom-
modation capacity, the attractiveness and the form of the DMO. Substantial differences are 
observed between the groups defined by the respective criteria (Fig. 1). Using Chi-square 
test it was proven that the differences are statistically significant for all factors related to 
the availability of a distinct tourism portal or site as well as to some of the factors related to 
the overall presentation in the Internet by or on behalf of local authorities (accommodation 
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capacity and number of attractions). According to the strength of their influence the factors 
are ranked as follows:

 • The most decisive factor seems to be the form of the DMO – 91% of municipalities 
with a distinct DMO (10 out of 11) have a specific tourism site or portal and 100% are 
assessed as relatively well presented on Internet. From the remaining municipalities 
where the DMO functions are integrated within the local administration only 21% have 
a distinct site and only 59% are perceived as well presented on the Internet.

 • In terms of size large municipalities stand out. A specialized site is twice less frequent 
in medium-sized municipalities (36%) than in large ones (78%) and 4 times less fre-
quent in small and very small municipalities (16–18%). While for all large municipali-
ties the overall internet presence is assessed as relatively good, for the remaining the 
values vary between 56 and 72%.

 • Regarding the accommodation capacity the main difference is between municipalities 
with more than 500 beds (distinct sites – nearly 60% and satisfactory overall presence – 
above 80%) and municipalities with limited tourism supply – less than 100 beds (only 
8% of the latter have a distinct tourism-oriented site and the overall presence is assessed 
as satisfactory for only 44%). It seems that the critical threshold is 200 beds – 1/3 of the 
municipalities with 201–500 have a distinct site and for ¾ of them the overall presence 
is assed as satisfactory.

 • The perceived attractiveness as reflected by the number of declared attractions is also 
important, however the between-groups differences are not so extreme. 

While the influence of the above factors is significant it should not be perceived as de-
cisive. Good performance, including a distinct tourism site, is demonstrated by some mu-

Fig. 1. Factors influencing the internet presence of local authorities
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nicipalities that are small, with relatively underdeveloped tourism supply or not very at-
tractive. As an example the municipality of Chavdar may be mentioned that has one of the 
best distinct tourism portals despite its small size (1174 inh.), small tourism supply (24 beds 
accounted by NSI) and small number of declared attractions (1).

The more detailed analysis of the distinct destination portals and sites reveals that more 
than half of them are multilingual – 57%, but still 43% are in Bulgarian language only. Sites 
in Bulgarian are found most often in very small municipalities (37% compared to 14% in 
large ones) and in municipalities with very small accommodation capacity (73% for munici-
palities with less than 100 beds compared to 23% in those with more than 2000 beds). Typical 
are bilingual sites (Bulgarian and English) – 37%. Nearly 20% of sites have between 3 and 
6 language versions. Other more often used languages are German, Russian and French. The 
specific additional languages often depend on the specific location and markets of a munici-
pality (e. g. Greek – in Sandanski, Romanian – in Kavarna). There is one extreme case with 
14 versions (Haskovo), which is a good example that the number of language versions may 
not be an indicator for the quality of the site, as it has been assessed as very low developed. 
Several sites (not included in the above data) are using Google translator, however the quality 
of translation is doubtful and at least part of the information is misleading.

The analysed destination sites are featured by limited functionality (Fig. 3). No single site 
possesses all five functionalities, only 8% have four functionalities and most of the sites have 
one (41%) or two (30%) functionalities. All sites (100%) are focused on information dissemi-
nation, but only 37% provide options for reservations, 35% – for interactive mapping and 
24% for interactive communication. No single site provides options for customization. 98% 
of sites do not use cookies to study visitor behavior, personalize information, or automate the 
service provision (one of the reasons is the obsolete systems). Only one site provides pos-
sibilities for online shopping (souvenirs) with integrated payment options (Veliko Tarnovo). 

Fig. 2. Language versions of the distinct tourism portals and sites
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There is no clear relation between the number and the type of functionalities and their na-
ture, on the one hand, and the size, accommodation capacity and attractiveness, on the other. 
Still, four functionalities are more common in sites of large municipalities (29%), as well of 
municipalities with a distinct DMO (30%). From the review of functionalities it becomes 
clear that no single local DMO has a complete functioning DMS and a very limited number 
of them are relatively closer to this.

The completeness of information provided at destination sites is far from perfect (Fig. 4). 
Only 30% of sites provide all 8 defined types of information perceived as important for cus-
tomers and another 40% provide 6–7 of the types. 10% of sites have narrow information –  
1–3 types, and another 20% present 4–5 types of information. 

The most complete information is typical for municipalities with more than 100 000 inh. 
(86% have 8 types and the remaining 14% – 7 types), with a distinct DMO (50% – 8 types 
and 40% – 7 types), as well as with accommodation capacity above 2000 beds (46% – 8 
types, 23% – 7 types and 15% – 6 types). Most incomplete sites (1–3 types only) are found 
more often in destinations with relatively small accommodation capacity (101–200 beds – 
40%, 201–500 beds – 20%). However, municipalities with smallest accommodation capacity 
(<100 beds) perform much better with no single case in the group with 1–3 types and 4 cases 
(36%) in the group with 8 types.

According to their availability, respectively gaps, the specific types of information may 
be classified in four groups (Fig. 5):

 • Attractions are presented in all cases.
 • Options for accommodation as well as for eating and drinking may be found in around 

90% of the cases.

Fig. 3. Structure of analyzed portals and sites by number of functionalities
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 • Around ¾ of the sites provide information on activities, events, as well as maps.
 • Most unsatisfactory is the presentation of the transport access to and within destination 

(60%) as well as of opportunities for entertainment and night life (55%). 
Some additional features and gaps were identified:
 • The tourist information provided by the official sites of the local authorities (that – as 

seen from the above data – may be the sole official tourist information source) is often 
scarce and not user oriented. In many cases they do not present tourism products and 

Fig. 4. Completeness of the information provided at destination sites (number of types)

Fig. 5. Types of information provided at destination sites
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services but rather general information (location, geographical features, landmarks), 
that is not of significant benefit for the customers and is often presented in an inap-
propriate format that does not allow direct use (e. g. Word or Acrobat documents). On 
the other hand, many official municipal sites provide only information on the accom-
modation extracted directly from the register of accommodation facilities that is also 
not suitable for potential clients. Finally, in some cases they contain only administrative 
information, like regulations, rates of local tourism tax, strategies, plans and programs 
etc.

 • In some cases the structure of the site may look well, however many of the sections are 
empty. In some cases links are not active. 

 • Significant part of the sites are outdated and/or do not allow the use of modern tech-
nological advantages, such as navigating to the place, back-calling to the source of 
information, booking etc.

 • Quite often the information provided is not up to date. Entire sites were found (includ-
ing specific destination sites) that have not been maintained for several years. Quite 
often these are outputs of grant projects whose benefits are obviously not sustainable 
after the project expiry. Extreme case is the destination site of Malko Tarnovo (http://
www.malkotarnovo.yes.bg) that has not been maintained since 2013.

 • In significant number of cases the Search Engine Optimization is far from perfect – the 
results of keyword search do not appear at top positions and in some cases may be 
found only on the third or following pages.

 • Most of the smaller and medium-sized municipalities do not use alternative internet 
channels like YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+. Significant number 
of visitors’ opinions on their experience with the destination can be found on some of 
the popular blog-platforms that typically are not reflected in any way on the official 
site. Generally, limited efforts are put to digest, analyze, complete and present in a user 
friendly form the vast volume of information about destination’s features, attractions, 
accommodation, routes etc. available on other sites. Not exploited also is the significant 
number of video-clips (mostly at the free Bulgarian video sharing channel Vbox7.com).

QUESTIONNAIRE SURVEY OF LOCAL DMOS  
ON WEBSITES AND/OR DMSS

Within a competition organized by the Association of Bulgarian Touroperators and 
Travel Agents a questionnaire was sent to 18 selected DMOs of the most developed tourist 
destinations in the country and the return rate was 78% (14 DMOs). The respondent DMOs 
represent the 5 biggest town in Bulgaria – Sofia, Plovdiv, Varna (with Golden Sands resort), 
Burgas (Varna and Burgas are the largest towns on the Black sea coast) and Stara Zagora, one 
municipality with the biggest seaside resort – Nesebar (with Sunny Beach), 2 municipalities 
with international ski resorts – Samokov (Borovets) and Chepelare (Pamporovo), one inter-
national spa centre – Velingrad, and 5 centres of concentrated cultural attractions – Gabrovo, 
Elena, Lovech, Teteven and Troyan. They altogether account for 37% of the average annual 
population (NSI, 2017), 57% of the national bed capacity (NSI, 2016) and 65% of the regis-
tered overnights (NSI, 2016).
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The web addresses of the biggest municipalities in Bulgaria comply with the international 
names and domain extensions in the field of tourism – visit, travel, info. Respective examples 
are Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas and Rousse. In spite of that substantial differences in the 
names and extensions of web addresses are identified that may hinder the users search efforts 
– visitsofia.bg, visitplovdiv.com, visit.varna.bg, gotoburgas.com and visitruse.info. 

The Google addresses of all the surveyed DMOs’ websites fall into the first, second 
or third page when searching for tourist information about the respective municipalities. 
Nevertheless, more attention should be paid to the keywords in Bulgarian and English, as 
well as to the process of search engine optimization (SEO) – internal and external – to ensure 
that the website will appear at the very beginning of the search results. Such measures are 
needed, because the results about the internet accessibility of the destinations show that only 
14% have a Page Rank from 1 to 3, while the rest demonstrate a Page Rank between 4 and 6 
(Fig. 6). The same figure illustrates that only 21% are among the first 5000 in the ALEXA1 
national list.

The performance in terms of information system quality (Table 4) is generally satisfacto-
ry. Nearly 2/3 of the surveyed destinations have developed a system with modern ICT tools, 
their websites are dynamic and optimized for work with both, desktop and mobile devices. 
The slow mobile uploading in some of the cases could be overcome by optimizing the page 
and images size. The rest contain complete and comprehensive destination information but 
their system has no modern tools to support modern functionalities and the websites are not 
optimized for mobile devices. 

1 The Alexa Traffic Rank can be used to monitor the popularity trend of a website and to compare the popularity 
of different websites. A key metric published from Alexa Internet analytics is the Alexa Traffic Rank, also simply 
known as Alexa Rank. It is also referred to as Global Rank by Alexa Internet and is designed to be an estimate of 
a website's popularity. As of May 2018 Alexa Internet's tooltip for Global Rank says the rank is calculated from a 
combination of daily visitors and page views on a website over a 3 month period.

Fig. 6. Internet accessibility of the destinations
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All of the DMOs’ websites have introduced easy navigation systems and convenient men-
us (horizontal or vertical). In nearly 60% of the cases they allow describing the destination 
and related activities (where to stay, what to visit, where to eat etc.), while the rest 40% are 
not adequate in providing such information.

The results on the performance of the destinations in web 2.0 applications reveal that 
100% of the DMOs are present in Facebook and 93% – in YouTube, Twitter, Pinterest and 
Instagram (Fig. 7). In far less cases (36%) presence of an active, up-to-date blog or visitor 
forum is reported. Implementation of different types of registrations, subscriptions, various 

Table 4
Quality of the information system

Quality of ICT tools and information Share
(%) Navigation and menus Share

(%)

Modern ICT system and tools, optimized 
for mobile devices or a mobile version 
of the site

64% Easy navigation systems, convenient menus, 
describing the destination and related activities

57%

No modern tools, not optimized for 
mobile devices, but contains complete 
information

36% Easy navigation systems, convenient menus, 
describing the destination, but without relevant 
activities

43%

An outdated system, both 
technologically and in terms of the 
information provided

0% Difficult navigation systems, unfriendly 
interface, only description of the destination, 
without specific activities

0%

Fig. 7. Performance of the destinations in web 2.0 applications
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forms of personalization of the systems is also not so popular (36%). Half of the surveyed 
DMOs (50%) have already introduced online consultant, prices, various marketing incen-
tives, price promotions, prize games, contests, lotteries, e-auctions etc.

THE CASE OF ETOURIST.PRO

An interesting example of a technological platform for a typical DMS, which has yet 
to acquire importance, is the eTourist.pro platform (https://etourist.pro). As a technological 
platform of new generation it is developed by the Bulgarian company Moby 2, starting from 
the beginning of 2017. Unlike existing platforms that are only digital, the proposed platform 
allows for destination management, which is its distinctive feature. 

The platform could be applied at local, regional, national and global level. The potential 
stakeholders of the platform are: Tourists (before, during and after the trip); Intermediaries 
(e. g. touroperators and travel agencies – tour routes, services and attractions, online res-
ervations); Municipal administrations/local DMOs; Local suppliers; Regional and national 
DMOs.

The main advantages of the platform are:
 • Translation of the information in different languages ensuring the comfortable work 

with the application.
 • Managing of unlimited number of tourist routes in Google Maps/OpenStreetMap, Here, 

Mapbox, which the tourist chooses and combines depending on his own schedule.
 • Managing objects on the map with accurate GPS coordinates, with photos of land-

marks, hotels, restaurants and other graphics objects.
 • Experiencing of cultural events live – either on the real place or online via real-time 

video streaming.
 • Conversion of events into virtual reality with a digital library of recorded past events, 

allowing tourists and citizens to perceive them in the platform at any time; opportunity 
to experience historical events in the area more than once via building virtual reality 
and 360° panoramas, by linking the event with the GPS coordinates of the sight, which 
is a worldwide innovation.

 • Instant access to video, audio, text and gallery content through QR code of each site – 
cultural and architectural monuments, cultural institutions, local businesses.

 • Creating a smart-city version and complementing it with new options through which 
municipalities and cities can provide more digital services to tourists, citizens and busi-
nesses (Local e-Government) – e. g. a smart card that guarantees access to resources 
and allows visitor flows management (tickets).

 • Developing an applications for Google Glasses.
 • Developing Live Art Album application based Virtual Reality and Augmented Reality 

technology etc.
The platform and its applications will be financially affordable. A DMO will be able 

to download a free version with basic features included, the paid version will be provided 
through an annual subscription at an affordable price of 3 euros for the global application and 
3 euros for each individual tourist destination.
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The platform will provide the necessary level of autonomy and an independent approach 
of each institution about the presentation of their content, which will help the platform’s 
homogeneous content generation and work. This autonomy will be provided by the establish-
ment of teams by the institutions, which will include:

 • Administrator – municipality, region and/or country. His responsibilities are to publish 
information about sights, update schedules of events on their territory and public trans-
portation timetables; to adapt and create attractive tourist routes and to make the local 
business information visible on the platform.

 • Local moderator for each entity or institution (theaters, hotels, restaurants, representa-
tives of SMEs on the spot, branch organizations etc.) authorized as responsible for 
publishing quality information and content.

 • National administrator – through its authority, he can create and manage national and 
international sights and routes.

 • Personal publications and sharing by tourists within a small group – with friends, and 
public (in the MyMapStory feature, integrating own photos and selfies in the live post 
card application). 

The platform was tested for the first time during the implementation of the project “The 
Hidden Secret of Western Balkan Mountains” (“Support for the development of regional 
tourist product and marketing of the destination – municipalities Varshets, Berkovitsa and 
Godech”, contract BG161PO001/3.2-02/2011/022) and was further developed after nego-
tiation with Varshets Municipality. Due to the restrictions of promoting private businesses 
through EU funding, the uploaded content initially was limited to general information and 
public services, however, there are no such obstacles for the newly established public-private 
partnership and it is possible local providers to upload information on their services upon 
verification by the administrator. Upcoming meetings will discuss the implementation of the 
platform by leading tourist municipalities in Bulgaria (Veliko Tarnovo etc.) and established 
organizations for management of the tourist regions (Smolyan and Varna). Currently, the 
Ministry of Tourism does not engage in direct participation but supports the development of 
the platform. Negotiations are in progress on its implementation in Venice, Dubai and other 
world destinations. Consideration is being given to introducing a franchise model for the 
use of the platform, if the number of destination organizations involved grows substantially, 
which will further increase its popularity.

The main difficulties in the involvement in and operation of the platform so far in Bulgaria 
are the lack of resources of the destination organizations at different levels to ensure the 
maintenance activities, as well as the lack of capacity of potential administrators to prepare 
and upload precise and detailed information in an attractive way. There is “a cognitive gap 
for managing such kind of projects”. 

CONCLUSIONS

DMSs existed even before the Internet era but the development of ICT led to the trans-
formation of traditional websites into DMSs with expanded functionalities aiming to better 
satisfy the current and potential customers. New technologies, stakeholders and partnerships 
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are the driving forces for the evolution of DMSs resulting in the transformation of DMOs’ 
operational tasks.

The development of DMSs is inextricably linked to digitization – the process of trans-
forming information from analogue to digital by means of ICT and with the main purpose 
of automating a process or the whole activity. As a result, digitization itself is transformed 
from a tool for automated data processing into a means of attracting and retaining customers, 
generating revenue and creating new internet markets.

The digital transformation of the DMO’s operation is a lengthy process involving both, 
technology and infrastructure changes, primarily for the purpose of automating internal pro-
cesses, but also for the management of information assets and flows directed to/from various 
stakeholders and consumers. The human factor should not be underestimated in this respect 
– qualified staff is required for servicing and maintaining the DMS. 

Although the DMS is considered to be a customer oriented system, customer’s role in 
obtaining information and services is also in a process of transformation – from the active 
“searcher” role into the passive role of “receiver”. From that point of view DMSs should 
develop in the direction to reach the customer in the right time and on the right place.

Within the global context of growing importance and proliferation of DMSs the concept 
remains generally unknown in Bulgaria, both in the academic research and in the practice of 
tourism policy and destination management. In general, the potential of DMSs is still underu-
tilized in Bulgaria at all territorial levels. The internet presence of destinations is relatively 
good, as most of municipalities with significant tourism potential and level of development 
have distinct tourism oriented web sites/portals. However, no complete DMS (as defined in 
the literature) was identified neither at local nor at national level and the main efforts seem 
to be focused on dissemination of information only, and not on destination management. 
Probably that situation also reflects the readiness of stakeholders to get into partnerships 
(especially the tourist enterprises and customers) due to the lack and the cost of infrastruc-
ture, technical equipment, lack of skilled employees, and security and trust from potential 
customers. It could be concluded that DMS development in Bulgaria is somewhere between 
the autonomous and cooperation stage as described in the literature.

In Bulgaria so far fragmented efforts for digitization are carried out and based on the 
needs, reflected in the legislation and strategic documents, unification and technological up-
grading is expected in the years to come to develop a DMS in compliance with the respec-
tive generally accepted concept characteristics and functionalities. However, the existing 
strategic and regulatory framework does not create constraints but in the same time does not 
provide any common vision, clear directions, obligations and stimuli for DMS development. 
Moreover, the reviewed recent regulations and strategies do not even mention the concept 
of DMS and the existing approach may be classified as piecemeal. Many actors (public ad-
ministrations and other organizations) are involved in developing websites and in spreading 
tourist information in the Internet environment, but the lack of coordination and interaction 
between them results in duplicating of efforts, non-complementarity of information and in-
formation gaps, thus DMSs are incomplete and miss to fulfil their management functions. 

The regional level is entirely missing nowadays but the organizations for management of 
the tourist regions, which are in process of establishment, will hopefully provide the platform 
for cooperation and partnership of the member municipality and engage in the development 



177

of strong DMSs, making use of the available technology. The analysis at local level clearly 
indicates that a distinct DMO is a decisive factor for the development of a specialized tourism 
site/portal. Regional DMOs may be especially important for the smaller and less developed 
municipalities featured by weaker internet performance. 

The challenges for successful DMSs’ development can be seen in several directions:
 • Technological development – development of appropriate IT infrastructure, specific 

and analytical software, as well as one for transmitting the necessary information from 
the DMO to users through various digital channels.

 • Human factor development – all activities should be performed and maintained by 
trained staff, capable to make maximum use of ICT, thus effectively reaching potential 
customers and visitors with the right messages and services.

 • Change in the internal structure and culture of organizations – digitization and the new 
way of working with clients require the establishment of adequate customer relations’ 
management system.

 • Enhancing industry links, interaction and partnership between stakeholders combined 
with a more integrated and coordinated approach to ensure efficient and effective DMS 
development through sharing resources and preventing duplication.

 • Last but not least a challenge is to raise the awareness among key stakeholders about 
DMS benefits, nature, features and specific requirements.
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The paper presents a qualitative study of local tourism development in the city of Sofia aimed at identifying 
recent trends, main development drivers and current challenges, as seen by different local stakeholders. The study 
implements the method of personal semi-structured interviews that were undertaken in April-May 2017 with twenty-
seven key informants selected to represent various sectors of the local tourism industry and related services, as well 
as the tourism management body at the destination level. Information obtained from the interviews is analyzed using 
qualitative content analysis techniques of data coding and coding reliability verification.

Detailed analysis of the results is presented taking into account similarities and differences in subjective 
opinions. It is not limited to shallow counting of statements, but rather seeks their deeper meaning, and also utilizes 
direct quotes from the interviews’ records. The main findings refer to the recent tourism development drivers that 
are associated with favorable coincidence of external circumstances rather than efforts put by local stakeholders. 
Conclusions are drawn considering both, the methodology of the qualitative study and the main results. Specifically, 
recommendations for further refinement of the methodology are suggested and the positive and negative tourism 
development trends are discussed, as well as the current challenges associated with the internal and the external 
environment.

Key words: qualitative study, local tourism development, Sofia city, key informants.

УВОД

Необходимостта от адекватна информация и задълбочен анализ на туристическо-
то развитие на местно ниво едва ли се нуждае от специална аргументация. Въпросът 
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е дискутиран в огромен брой научни публикации през последните 20-30 години 
(Маринов и др., 2000; Еврев и др., 2003; Дограмаджиева, 2003; Дограмаджиева и др., 
2013; Асенова, 2010, 2017; Асенова и др., 2016; Gunn, 1988; Inskeep, 1991; Middleton, 
Hawkins, 1998; Dwyer et al., 2009; Assenova, Vodenska, 2012; Böjrnsen Gurung et al., 
2012; Marinov et al., 2016) и е постоянно актуален за управлението на туристическите 
дестинации и научните изследвания в областта на туризма както у нас, така и в чуж-
бина. 

През последните десетилетия в България са осъществени многобройни специализи-
рани проучвания за запълване на дефицита от детайлна, надеждна и актуална инфор-
мация за състоянието на туризма на местно ниво. Съществен принос в това отношение 
има катедра „География на туризма“ на СУ „Св. Климент Охридски“, където са раз-
работени (адаптирани) и приложени отделни методики и цялостни системи за мони-
торинг и оценка на туристическото развитие в различни туристически центрове и/или 
общини. Работата на катедрата в тази насока започва в средата на 1990-те (Маринов и 
др., 1996). През следващите години изследванията постепенно се увеличават и разно-
образяват (Маринов и др., 2000; Воденска, 2003, 2005; Дограмаджиева, 2003; Popova 
et al., 2005), а след 2010 г. интензивността им се засилва значително (Асенова, 2012; 
Дограмаджиева, 2011; Дограмаджиева и др., 2013; Маринов и др., 2012, 2013а, 2013б, 
2014а, 2014б, 2015а, 2015б; Котифава, 2014; Лалев, 2014; Митова, 2017; Пешева, 2017; 
Marinov et al., 2016). 

В посочените изследвания се прилагат предимно количествени методи, най-чес-
то – анкетни проучвания на предприемачи, туристи и/или местно население. Някои 
от тях постигат изчерпателно „паралелно преброяване“ на туристическото предлагане 
и търсене и разкриват съществени разлики в обема и структурата на туристическата 
дейност спрямо отчитаното от официалната статистика (Маринов и др., 1996, 2000; 
Дограмаджиева, 2003; Дограмаджиева и др., 2013). Други са фокусирани върху оцен-
ките, нагласите и очакванията на различните субекти на местното развитие чрез анке-
тиране на значителни по обем извадки от съответните целеви групи (Воденска, 2005; 
Дограмаджиева, 2011; Маринов и др., 2012, 2013а, 2013б, 2014а, 2015а, 2015б). Във 
всички случаи става дума за времеемки и трудоемки методики, изискващи сериозни 
ресурси за работа на терен.

С оглед развитието на по-икономични и ефикасни модели на проучване, през 
последните години се засилва използването на качествени методи – най-вече лич-
ни интервюта с ограничен брой ключови информатори (Дограмаджиева и др., 2013; 
Маринов и др., 2014б; Митова, 2017; Marinov et al., 2016; Dogramadjieva et al., 2017). 
Ключовият информатор е дефиниран от Маринов (2005, 2012) като човек, който, пора-
ди заеманата от него позиция и/или придобития опит, притежава знание и задълбоче-
но разбиране в област, релевантна за определено изследване. Авторът подчертава, че 
„основното предимство на метода е възможността за спонтанно изразяване на мнения 
от интервюирания, за задаване на комплексни въпроси и навлизане в дълбочина при 
тяхното разглеждане, за да се идентифицират не само тенденциите и проблемите, но 
и техните причини и последици“ (Marinov, 2012). В същия източник се подчертава, че 
макар интервютата с ключови информатори да са предназначени предимно за набира-
не на „мека“ информация (мнения, оценки, нагласи), те могат да осигурят и „твърда“ 



181

количествена информация (факти и данни), а включването на закрити и полузакрити 
въпроси (оценъчни скали, рангове и др.) позволява лесно квантифициране на част от 
резултатите. Наред с това трябва да се отбележи, че дори „чисто“ качествената инфор-
мация подлежи на количествен анализ, ако е в достатъчен обем и се използват подхо-
дящи техники за обработка и систематизация (White, Marsh, 2006). 

Опитът показва, че интервютата с ключови информатори са особено подходящи 
за допълване, надграждане и по-задълбочено обяснение на резултати, получени чрез 
други методи, както и за изследване на комплексни въпроси и/или дестинации с голям 
обем на туристическата дейност, при ограничени времеви, човешки и финансови ре-
сурси. Най-важните изисквания при използването на метода са изборът на подходящи 
ключови информатори, внимателното систематизиране и интерпретация на информа-
цията, и осигуряването на възможност за „триангулиране“ на резултатите (проверка 
за съответствие с мненията на други респонденти и/или данни от други източници). 

В цитираните по-горе изследвания принципите за внимателен подбор на ключовите 
информатори и триангулация на резултатите обикновено са спазени, но методиката 
на качествения анализ е прилагана по-скоро интуитивно, не е изрично дискутирана 
и остава в голяма степен неизяснена. Настоящата статия цели да запълни тази праз-
нота, като представи в детайли методологията и резултатите от наскоро осъществе-
но качествено проучване на развитието на София като туристическа дестинация, чрез 
интервюиране на ключови информатори. Авторите се надяват с това да подпомогнат 
бъдещите усилия за коректно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на качест-
вените методи, като полезен инструмент за изследване на туристическото развитие в 
различни аспекти и на различни териториални равнища.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Проучването на ключови информатори е част от по-широко изследване на туризма 
в столицата, включващо комбинирано използване на първични и вторични източници 
от последните години, включително официална хотелска и музейна статистика, не-
официални данни за търсенето на организирани пешеходни и велосипедни турове в 
София, планови документи, медийни публикации, уеб сайтове и др. Обект на изслед-
ването е туристическа дестинация София в обхвата на Столична община. Предмет на 
изследването са съвременните тенденции в развитието на туризма, движещите сили 
на промяната и актуалните предизвикателства пред местното туристическо развитие. 
Цялостният анализ на резултатите е представен в отделна публикация (Dogramadjieva 
et al., 2017) в силно синтезиран вид, поради ограничения в обема. 

Настоящата статия е фокусирана върху по-детайлен анализ на интервютата с клю-
чови информатори, които са основен елемент в качествената част на изследването. 
Целта е да се проследят тенденциите, благоприятстващите фактори, актуалните проб-
леми и предизвикателствата, свързани с динамичното съвременно развитие на туризма 
в столицата през погледа на местните актьори, като се отчетат сходствата и различията 
в субективните гледни точки. По-конкретно, проучването търси отговор на следните 
изследователски въпроси: (1) Каква обща оценка дават интервюираните за развитието 
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на София като туристическа дестинация през последните години и в какви аспекти 
виждат най-важните положителни и отрицателни тенденции; (2) Кои са според тях 
движещите сили на промяната и в каква степен положителните тенденции са повлия-
ни от различни фактори на вътрешната и външната среда; (3) Къде виждат основните 
пречки и предизвикателства пред развитието на София като туристическа дестинация 
към настоящия момент и в перспектива.

Тези изследователски въпроси са в основата на специално разработения полу-
структуриран въпросник с 5 въпроса, един от които е затворен, два са полу-затворени, 
а други два – отворени. Първият въпрос изисква респондентите да посочат доколко 
(по 5-степенна скала) подкрепят мнението, че през последните години София се раз-
вива успешно като туристическа дестинация. Вторият въпрос цели интервюираните 
да направят „инвентаризация“ на настъпилите напоследък промени в десет предва-
рително зададени аспекта на предлагането, търсенето и общите социално-икономи-
чески влияния на туризма, като освен това са помолени да коментират дали оценяват 
идентифицираните промени като положителни, отрицателни, липсващи (без промяна) 
или не могат да ги преценят. Третият въпрос касае най-значимите позитивни и нега-
тивни тенденции в местното туристическо развитие, които ключовите информатори 
открояват в напълно свободна форма. Четвъртият въпрос изисква респондентите да 
оценят по 5-степенна скала доколко положителните тенденции в развитието на София 
като туристическа дестинация са повлияни от девет предварително посочени факто-
ра на вътрешната и външната среда. В допълнение към количествената оценка, при 
отговора на този въпрос интервюираните коментират в свободна форма конкретните 
проявления на всеки от факторите и имат възможност да добавят нови фактори към 
предварителния списък. Последният въпрос е напълно отворен и касае виждането на 
ключовите информатори за основните пречки и предизвикателства пред развитието на 
София като туристическа дестинация.

Проучването е проведено по метода на личното интервю с 27 ключови инфор-
матори, подбрани чрез стратифицирана извадка по преценка (Bornhorst et al., 2010). 
Включени са разнообразни субекти на местното туристическо развитие с необходи-
мите за целта на изследването знания и опит – значими участници в туристическото 
предлагане на столицата от частния и публичния сектор, както и представители на 
органа за управление на туризма на ниво дестинация. Отделните групи ключови ин-
форматори и конкретните субекти са представени в табл. 1. Интервюирани са мени-
джъри на високи и средни позиции в различни по вид и категория места за настаняване 
(включително бизнес хотели със средна и висока категория, семеен хотел и хостел), 
собственици на заведения за хранене и развлечение (популярни ресторанти с нацио-
нална, международна и/или вегетарианска кухня и модерен нощен клуб); собственици 
и служители на туристически агенции с разнообразен профил, обслужващи чужди и 
български туристи в столицата; нелицензирани доставчици на туристически услуги 
(организатори на едни от най-търсените безплатни и платени туристически обиколки в 
София); служители на три от най-посещаваните столични музеи; самонаети лица (так-
симетров шофьор и туристически блогър) с пряк поглед върху актуалното развитие на 
туризма в столицата, както и високопоставени служители на общинско предприятие 
(ОП) „Туризъм“ към Столична община. 
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Интервютата са проведени в периода април-май 2017 г. с продължителност между 
60 и 150 минути. По възможност, на разговорите са присъствали по двама души от из-
следователския екип (а понякога и трима). Записките са водени паралелно от интервю-
иращите и впоследствие са интегрирани в общ документ, което осигурява по-голяма 
пълнота и надеждност на получената информация. 

Свободните отговори са подложени на итеративно-индуктивен тематичен анализ 
(King, 2004, цит. по Chapman, Light, 2016), съобразен със структурата на въпросника. 
Информацията е кодирана в тематични групи след внимателен неколкократен прочит 
на записите от интервютата. Кодирането е осъществено на два етапа, както препо-
ръчват Elo, Kyngas, (2008) и Smith (2010). Оригиналните твърдения първоначално са 
отнесени към няколко категории, съобразени със заложените във въпросника тема-
тични области (тенденции, фактори и пречки/предизвикателства), а в последствие са 
очертани подкатегории във всяка от групите. Само последният въпрос е обработен 
дедуктивно – от изходните твърдения първо са извлечени голям брой съдържателни 
групи, които впоследствие са обединени в няколко основни теми (категории). 

Броят и съдържателният обхват на тематичните групи и подгрупи са съгласувани 
и прецизирани между членовете на екипа. За да се сведат до минимум субективните 

Таблица 1 
Table 1

Интервюирани ключови информатори
Interviewed key informants

Групи интервюирани Конкретни субекти

Настанителен сектор (N=6) Хотел Сенс*****; Бутик хотел Кристъл Палас****; хотел 
Метрополитън****; хотел Хемус***; семеен хотел Банско**; 
Хостел Мостел*

Заведения за хранене и 
развлечение (N=5)

Хаджидрагановите изби (национална кухня); Багри (ресторант от 
веригата Slow food); Слънце & Луна (вегетариански ресторант); 
Скаптобара (бургер бар); нощен клуб Терминал 1

Туроператори и туристически 
агенции (N=6)

Международни пътувания ЕООД; Ваканция ООД; Съншайн турс 
ООД; Акрос Юръп ООД; Бояна МГ ЕООД; Ен-Вижън Сървисис 
Груп ООД

Нелицензирани организатори на 
туристически обиколки в София 
(N=3)

Асоциация 365 (Free Sofia Tour); София Ивент Хаус ООД 
(New Sofia Pub Crawl, Balkan Bites Free Daily Food Tour, Sofia’s 
Communist Trabant Tour); Фондация Фактор (Free Sofia Hike & Bike 
Tours)

Музеи (N=3) Боянска църква; Музей за история на София – археологическо ниво 
под базиликата „Св. София“; Национален археологически музей

Самонаети лица (N=2) Таксиметров шофьор и туристически блогър

Висши служители на ОП 
„Туризъм“ към СО (N=2)

Директор на ОП „Туризъм“ към СО и началник отдел „Маркетинг, 
реклама и информация“
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различия в тълкуването на отговорите и в съответствие с изискванията за осъществя-
ване на качествен контент анализ (Mayring, 2000; Kohlbacher, 2006; Elo, Kyngas, 2008), 
е изпълнена процедура по проверка и верификация на кодирането. За целта записите 
от пет интервюта (19% от всички) са подложени на независимо паралелно кодиране 
от тримата съавтори. Резултатите от теста показват 83% съвпадение между изследова-
телите, което надхвърля изискваните в такива случаи 70–80% (Bornhorst et al., 2010).

С кодирането се постига ясно структуриране на качествената информация, което 
улеснява нейното синтезиране и позволява количествената ѝ обработка – отнасяне на 
дадено мнение към общия брой твърдения в категорията или към броя на интервю-
ираните, включително по групи респонденти. Анализът обаче не се свежда до повърх-
ностно броене на твърдения, а търси по-дълбокия смисъл на твърденията и нюансите 
в мненията на ключовите информатори, като в редица случаи си служи и с директни 
цитати.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СОФИЯ  
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Участниците в проучването почти единодушно споделят мнението, че в пос-
ледните години София се развива положително като туристическа дестинация. 
Категорична подкрепа на това твърдение се наблюдава сред представителите на об-
щинската администрация, сектора за хранене и развлечения, културните институции 
и самонаетите, свързани с туризма. По-разнообразни мнения са изразени от предста-
вителите на настанителния и посредническия сектор (в единични случаи сред тях 
са регистрирани и негативни оценки), както и от нелицензираните организатори на 
градски турове (фиг. 1).

Според информаторите, положителните тенденции доминират във всички аспекти 
на местното туристическо развитие, посочени във въпросника (фиг. 2). Въпреки това, 
протичащите процеси не се оценяват еднозначно. Според 20–30% от интервюирани-
те в много отношения е налице застой. Не липсват и негативни оценки (макар че са 
доста по-малко), които се отнасят в по-голяма степен предлагането, отколкото търсе-
нето. Заслужва внимание фактът, че 1/3 от респондентите, сред които представители 
на бизнеса, на общинската администрация и на културните институции, нямат мнение 
по въп роса за социално-икономическите ефекти от развитието на туризма в дестина-
цията. По-ясна картина на наблюдаваните тенденции с повече нюанси в мненията се 
очертава от анализа на свободните коментари по въпроса.

Тенденции в туристическото търсене. Информаторите са практически едино-
душни, че София преживява „бум“ на туристическото търсене. Ръстът идва главно 
по линия на чуждите индивидуални туристи, докато при организираните не се отчита 
съществена промяна. Продължителността на престоя остава кратка, но сезонността 
значително е намаляла: „Традиционните пикове през пролетта и есента си остават, 
но вече не са толкова високи“ (туроператор). Друга важна промяна е увеличената по-
сещаемост на столицата през почивните дни.
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Фиг. 1. Подкрепа на твърдението, че София се развива положително като туристическа дестинация  
(% от отговорите и средна степен на съгласие по групи респонденти)

Fig. 1. Support to the statement that recently Sofia has developed positively as a tourist destination  
(% of responses and average scores by groups of respondents)

Фиг. 2. Оценка на основните тенденции в развитието на София като туристическа дестинация  
(% от интервюираните)

Fig. 2. Assessment of the main trends in the development of Sofia as a tourist destination  
(% of interviewees)
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Във възрастовата структура на туристите, в която по принцип преобладават тези в 
активна възраст, се наблюдава значително „подмладяване“, от една страна, а от друга 
– увеличаване на сегмента на третата възраст. Подобна е картината по отношение на 
социалния статус – преобладават посетителите със среден стандарт, но расте делът 
както на по-бедните (младежи), така и на по-заможните. Широко е застъпено мнение-
то, че „новите“ гости на столицата са образовани, любознателни и интелигентни хора.

Ключовите информатори наблюдават диверсификация на географските пазари и 
отбелязват ръста на западноевропейците от все по-голям брой държави, както и раз-
движването на далечните пазари, макар че малкият им относителен дял се запазва. 
По-противоречиви са мненията за централно- и източноевропейските пазари, но те 
по-скоро губят значение: „Има спад на гостите от Русия, които бяха доста повече в 
периода, когато се купуваха имоти в България“ (хотелиер).

На фона на увеличеното чуждестранно търсене, в някои хотели се отчита сериозен 
ръст и на вътрешния пазар: „…преди съотношението българи:чужденци беше 20:80, а 
сега вече е 30:70“. Повечето интервюирани обаче изобщо не говорят за него. Отделни 
музейни служители го коментират лаконично: „На вътрешния пазар има раздвижва
не основно по линия на организирани групи пенсионери. Идват и индивидуално от про
винцията, но са помалко.“

Съществена положителна промяна според 2/3 от интервюираните е, че наред с тра-
диционните бизнес сегменти, се появяват посетители (главно чужденци), чиято цел 
на посещението в София е „чисто“ туристическа – разглеждане на забележителности, 
почивка и развлечение: „Вече не идват само за бизнес; идват специално, за да видят 
София и България“ (организатор на туристически обиколки). С все по-нарастващо 
значение напоследък са кратките градски почивки (city breaks), културният туризъм, 
нощният живот и шопингът. 

Някои информатори (главно от настанителния и посредническия сектор) считат, 
че в това отношение няма съществена промяна и София продължава да привлича 
предимно посетители, идващи по работа. В част от твърденията се признава наличи-
ето на промяна, но обвързано с известни притеснения за имиджа на дестинацията и 
посоката на бъдещото ѝ развитие: „Все още София не е истинска туристическа дес
тинация. Хората идват или по бизнес, или заради лесната достъпност и ниските 
цени. Идват за евтин живот, което крие много опасности – дрога, проституция...“ 
(хотелиер). 

Потреблението на допълнителни туристически услуги се е променило в положи-
телен аспект според 59% от интервюираните, а според други 30% няма промяна, т. е. 
остава ниско. В около 70% от твърденията в тази група се говори за повишен интерес 
към екскурзии, културно наследство (включително от тоталитарния период), изкуство 
и пр.: „Независимо от основната цел на посещение, туристите все повече се интере
суват и впечатляват от местната култура – храна, събития, екскурзии“ (хотелиер) 
„…повишен интерес към опера и балет…“ (музей); „…интересуват се от комуниз
ма, …от крайните квартали…“ (организатор на градски турове). Много ключови 
информатори застъпват тезата, че ниските цени на основните туристически услуги в 
града провокират нарастване на туристическите разходи на място именно по линия 
на допълнителните услуги: „Спестяват от основни услуги и предпочитат да харчат 



187

повече за допълнителни“ (самонает). Според повечето интервюирани обаче, браншът 
реагира тромаво и консервативно на новите изисквания на пазара. 

Тенденции в туристическото предлагане. Ключовите информатори отчитат сери-
озен напредък в разнообразяването на предлаганите основни и допълнителни турис-
тически услуги в София. Такова мнение са изразили 89% от интервюираните. В реги-
стрираните твърдения най-силно се акцентира върху разкриването на много ресторан-
ти и барове с артистична атмосфера и добра кухня, както и върху новите възможности 
за настаняване (комфортни апартаменти, уютни хостели и др.), които, по мнение на 
мнозина, представляват добра алтернатива на традиционните хотели. Сериозно раз-
витие се отчита и в предоставянето на екскурзоводски услуги – както под формата на 
градски разходки, така и на еднодневни екскурзии извън София: „увеличено е предла
гането на разнообразни турове, за които се оказва, че има достатъчно пазар и ин
тересът е впечатляващ“ (туроператор). Голяма част от интервюираните (хотелиери, 
ЗХР и отделни туроператори) посочват безплатните градски турове като плюс за пред-
лагането на София, макар че те се организират от нелицензирани доставчици: „Има 
клиенти и за тях, и за нас. Подобре хората да научат нещо, отколкото да няма как
во да правят в София“ (туроператор). Подчертава се също разширяването на метрото 
и връзката му с летището, разкриването на нови забележителности1 и обогатяването на 
спортния и културния календар на столицата. Подходящо обобщение по темата прави 
един от хотелиерите: „Предлагането в София е съществено разнообразено. Това не се 
отразява на продължителността на престоя, но влияе върху качеството на прежи
вяването и начина, по който туристите възприемат дестинацията“. 

Същевременно е широко споделено мнението, че има още какво да се направи. 
Качественото развитие, свежите идеи и индивидуалният подход в развитието на про-
дукта присъстват като положителни тенденции значително по-скромно в свободните 
коментари. Негативните становища визират главно консервативността на туристи-
ческото предлагане, неизползваните възможности, които предоставя потенциала на 
града и неговото неадекватно усвояване2, както и проявите на нелоялна конкуренция3. 

В унисон с последното, тенденцията за разнообразяване на продуктовата структура 
на дестинацията събира най-нисък положителен вот от всички тенденции, подложе-
ни на оценка в проучването (фиг. 2). Все пак, позитивното развитие в тази насока се 
подкрепя от 59% от интервюираните. Напредъкът се свързва най-често със засиления 
културен елемент в туристическия продукт на столицата, но и с други аспекти на пред-
лагането: „София вече има какво да предложи на различните пазари – култура, шо
пинг, купон...“ (общински служител). Значителна част от респондентите обаче (30%) 

1 Най-често споменавани са Музея на София и Квадрат 500.
2 Особено остро и масово се критикува подходът при усвояването на културното наследство на столицата, а 
най-често коментираният обект в отрицателен план е Ларгото.
3 Има остри критики към НПО и фирми без туроператорски лиценз, които предлагат безплатни и платени 
градски турове в София (за повече подробности вж. Dogramadjieva et al., 2017). Макар да признават, че са 
иновативни, някои туроператори ги определят като некоректни играчи на пазара и считат, че те представля-
ват сериозна заплаха за легалния бизнес.
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не виждат съществена промяна – София продължава да бъде главно бизнес дестинация 
с ограничено предлагане на допълнителни туристически услуги и атракции. Най-остри 
и най-масови критики в това отношение се отправят към бездействието на общината за 
пълноценно усвояване на потенциала на минералните води и Витоша, и особено – към 
липсата на удобен достъп до планината.

Широко застъпено е мнението, че протича осезаем процес на подобряване на ка-
чеството на предлаганите услуги (81% от интервюираните), макар че все още не е 
достигнато желаното ниво. Положителните тенденции се свързват главно с отлични-
те условия, предлагани от „новите актьори“ в сектора на настаняването, храненето и 
развлеченията, както и с развитието на екскурзоводските услуги и туроператорската 
дейност в посока към повече иновативност и индивидуален подход. В негативен план 
се коментира качеството на обслужването, което по мнение на някои респонденти из-
остава въпреки подобренията в материалната база, мениджмънта и въвеждането на 
нови стандарти. Най-много критики се отправят към класическото хотелиерство, при 
това от високите категории: „Старите висококатегорийни хотели са амортизирани и 
имат нужда от реновиране“ (хотелиер); „При хотелите има проблеми – за първи път 
от години получаваме рекламации за 5звездни хотели“ (туроператор). 

Информаторите са единодушни, че цените на туристическите услуги в София са 
нис ки, но с тенденция към покачване. Тази ситуация се дължи, от една страна, на нис-
кия стандарт на живот в страната (в 30% от твърденията), и, от друга – на нарастващо-
то търсене (в 40% от твърденията), увеличената конкуренция (в 20% от твърденията) 
и инфлацията (в 10% от твърденията). Значителна част от твърденията застъпват те-
зата, че повишаването на цените изпреварва темповете на подобряване на качеството, 
което се оценява подчертано негативно. Ниските цени масово се считат за ключово 
конкурентно предимство на София на международния пазар. Според част от интер-
вюираните обаче, те са сериозен икономически проблем за бизнеса и не стимулират 
качественото развитие: „…разходите на бизнеса са много големи спрямо цените на 
нощувките“ (хотелиер); „Ниските цени водят до снижаване на качеството: ниски 
цени – голям поток – добри приходи – нямам желание да се развивам“ (ресторантьор).

Проучването показва, че въпросът за социално-икономическите влияния на туриз-
ма в столицата (поне засега) е извън полезрението на повечето ключови информатори. 
Доколкото са изразени мнения по темата, те рядко се основават на конкретни наблю-
дения, а по-скоро касаят очаквани (хипотетични) последствия. Положителните ефекти 
от туристическото развитие се свързват главно с икономически ползи (ръст на прихо-
дите и на работните места), но в същото време се констатира, че няма съществена про-
мяна в доходите на заетите в туризма. Отрицателните ефекти най-често се асоциират с 
опасения за поскъпване на живота в града. Отделни ключови информатори (хотелиери 
и таксиметров шофьор) споделят наблюдения за неприемливо поведение от страна на 
туристите (алкохол, дрога, секс) и опасения за негативно развитие на дестинацията в 
тази насока в бъдеще. От друга страна, има изрично изразени мнения, че София все 
още е много далеч от момента на пренасищане, и че на този етап туризмът не оказва 
сериозен натиск върху местната среда.

При отговорите на по-общия въпрос кои позитивни и негативни тенденции биха 
откроили като най-значими за развитието на София като туристическа дестинация, 
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участниците в проучването показват висока степен на единомислие. Почти всички ак-
центират върху благоприятното развитие на търсенето – главно ръста на посещения-
та и разнообразяването на пазарните сегменти, както и увеличеното потребление на 
допълнителни услуги и повишения интерес към местната култура и начин на живот. 
Подчертава се и напредъка в сферата на предлагането, който обаче повечето интервюи-
рани считат за недостатъчен.

Основните негативни тенденции се свързват не толкова с настъпилите напоследък 
промени, колкото с липсата на адекватни решения за дългогодишните проблеми на 
туризма в столицата. Доколкото се коментират текущи негативни процеси, те се асо-
циират преди всичко с инерционното, хаотичното развитие на туризма, подчинено на 
краткосрочни комерсиални цели и без ясна дългосрочна визия. В единични случаи се 
посочват новопоявили се отрицателни тенденции, свързани със засилената нелоялна 
конкуренция от страна на нелицензирани доставчици на услуги, утвърждаващия се 
имидж на София като евтина (парти) туристическа дестинация и зараждането на нега-
тивни влияния на туризма.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ПРОМЯНАТА

Безспорно доминиращите положителни тенденции в развитието на София като ту-
ристическа дестинация са повлияни от разнообразни фактори на външната и вътреш-
ната среда. Въздействието на тези фактори не може да бъде еднозначно обективно 
определено и затова движещите сили на промяната в този случай се изследват през 
субективния поглед на ключовите информатори.

Получените средни оценки по 5-степенна скала (1 – няма значение; 5 – решаващо 
значение) разделят включените във въпросника фактори в три групи, съобразно обоб-
щените възприятия на интервюираните за благотворното им въздействие върху разви-
тието на туризма в София (табл. 2). В първата група попадат факторите с най-голямо 
значение (средна оценка над 4,0). Във втората групата са тези с по-ограничено, но все 
пак сериозно влияние (3,5–3,8). В третата група са факторите, чието въздействие е 
оценено като незначително (под 3,0). Количествените оценки, допълнени от свобод-
ните коментари на респондентите, позволяват да се проследят нюансите в мненията, 
сходствата и различията между отделните групи ключови информатори. 

Интервюираните са практически единодушни, че нискотарифните авиокомпании 
играят решаваща роля за ръста на туризма в столицата (4,9), защото осигуряват както 
физическа, така и финансова достъпност на дестинацията. Изрично се подчертава, че 
това не е задължително обвързано с привличането на бедни туристи, както и че ниските 
разходи за път повишават разходите на туристите на място. Отделни респонденти (от 
висококатегорийните хотели и музеите) са малко по-резервирани в оценките си. Само 
един туроператор коментира двоякия ефект – нискотарифните превозвачи безспорно 
водят много повече туристи, но засилват имиджа на София като евтина дестинация.

На второ място по значение се нареждат атрактивните цени (4,6), масово интер-
претирани не само като ниско ценово равнище спрямо европейското, но и като добро 
съотношение цена–качество: „Евтиното у нас не значи лошо“. Според един от тур-



190

операторите, отражението на този фактор е върху индивидуалните туристи, но не за-
сяга организираните. Някои ключови информатори (от бизнеса и от публичната власт) 
посочват, че на този етап цената е решаващ фактор, защото София все още не е раз-
познаваема туристическа дестинация, но това може да се промени. Само в един случай 
е изказано мнение, че хората не избират София заради цената, а защото е непозната 
(организатор на градски турове).

Като трети много важен фактор е определено навлизането на новите технологии и 
бизнес модели в туризма (4,4), които правят столицата „още подостъпна“. Он-лайн 
посредниците, интернет платформите за пътуване и социалните мрежи имат огромна 
сила, защото „дават много повече свобода и възможности на туристите“ и често са 
определящи за избора на услуги. Много от ключовите информатори считат, че нефор-
малните канали за обмен на информация компенсират слабостите на „официалния“ 
туристически маркетинг. Някои (хотелиери и туроператори) посочват, че „медалът си 
има и обратна страна“ – силна зависимост на хотелите от он-лайн агенциите, изнуд-
ване от страна на туристически блогъри и нелоялна конкуренция от нелегални достав-

Таблица  2 
Table 2

Движещи сили на промяната – средни оценки по 5-степенна скала 
Sofia tourism development drivers’ assessment on a 5-grade scale
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Навлизане на нискотарифните авиокомпании 4,9 4,8 5,0 5,0 4,3 5,0 5,0 4,9
Атрактивни цени 4,7 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,6
Навлизане на новите технологии и бизнес модели 
в туризма 4,5 4,4 4,6 4,3 4,0 4,0 4,5 4,4

Друго 4,5 3,3 4,5 3,5 4,0
Домакинство на значими прояви 4,0 3,2 3,7 4,2 4,3 4,0 4,0 3,8
Членство в ЕС и председателство на съвета на ЕС 4,1 3,0 3,7 4,0 4,0 - 3,5 3,7
Подобрен цялостен облик на града 3,6 3,0 3,5 4,3 4,3 3,0 4,0 3,6
Външнополитическа обстановка 4,0 3,8 4,0 3,5 2,3 1,0 3,5 3,5
Развитие на нови туристически атракции и услуги 2,4 2,0 3,0 3,5 3,7 2,5 4,0 2,9
Управление на София като туристическа 
дестинация 2,8 1,5 2,8 2,5 4,3 3,0 3,3 2,8

Национална туристическа политика 2,0 1,1 2,0 1,8 3,3 2,0 1,0 1,9
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чици на услуги. На този фон двама от трима интервюирани представители на музеите 
се затрудняват да преценят значението на новите технологии, което е тревожен сигнал 
за начина, по който тези институции се рекламират и позиционират на пазара, както и 
за качеството на продукта, който предлагат.

Сред факторите с голямо значение, извлечени от свободните отговори в група „дру-
го“, се открояват общото икономическо развитие и привличането на големи междуна-
родни компании в София (особено важно за бизнес хотелите), бързият интернет у нас 
и глобализацията, пораждаща желание за повече пътуване и досег с различни култури. 
Макар и само веднъж, като фактор с голямо значение е посочено намаляването на 
престъпността и добрата работа на полицията в София (от управител на нощен клуб).

При факторите със сравнително по-ограничено влияние на преден план излиза 
провеждането на мащабни спортни, културни и делови прояви в София (3,8). Някои 
респонденти (хотелиери, туроператори и други доставчици на туристически услуги) 
смятат, че домакинството на големи събития е важно за туризма и виждат в това от-
ношение неизползван потенциал: „Туристите често идват за конкретно събитие, 
но ползват и други услуги по време на престоя“ (туроператор). Други са скептични, 
защото „чужденците не идват заради културни и спортни събития… българите не 
остават да нощуват след мач или концерт, а си отиват по магистралата“ (хотели-
ер). Резервирани оценки за реалното въздействие на събитията върху туризма в София 
дават и повечето представители на заведенията за хранене и развлечение.

Членството на България в ЕС и предстоящото (към момента на проучването) пред-
седателство на Съвета на ЕС не фигурират сред изрично посочените във въпросника 
фактори, но се споменават в свободните коментари на много от ключовите информа-
тори. Значението на двата фактора е безспорно, макар и не решаващо (3,8). Специално 
председателството на ЕС се очаква с интерес (особено от хотелиерите), но към момен-
та на проучването съществуват много организационни неясноти, които ограничават 
оптимистичните оценки. 

Като фактори с осезаемо положително въздействие върху развитието на туризма в 
столицата се очертават още два – подобреният цялостен облик на града (3,6) и външно-
политическата обстановка в Европа и на Балканите (3,5). По отношение облика на гра-
да са изказани немалко критики, но повечето ключови информатори оценяват зелени-
те площи в централната градска част и метрото, които определено правят приятно впе-
чатление на туристите. Макар и важен, подобреният облик на столицата не е решаващ 
фактор за увеличения интерес към София като туристическа дестинация: „туристите 
не идват защото е чисто и много хубаво, а защото е евтино“ (самонает). Някои от 
интервюираните акцентират върху елемента на изненада: . „Хората остават приятно 
изненадани, защото София не е сива и бедна, както са очаквали. Приятна изненада 
на фона на ниските очаквания – от това продължаваме да печелим“ (туроператор).

Значението на външнополитическата обстановка се оценява полярно – от много се-
риозно (хотелиери, туроператори, ЗХР), през умерено силно (нелицензирани организа-
тори на градски турове и публични власти), до ограничено (музеи и самонаети лица). 
Големите разлики в мненията са причина за сравнително ниската средна оценка на 
този фактор (3,5), но той е много важен за основните представители на туристическия 
бранш. Според тях София е спокойно място и като такова е заместител на традиционно 
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по-силни градски дестинации на Балканите и в Европа, където има проблеми и напре-
жение – най-вече Истанбул, но и други: „България и конкретно София се възприемат 
от туристите като сигурна дестинация. Това вече не е така за много от градовете 
в Европа и на Балканите, заради тероризма и мултикултурните общества“ (хотели-
ер). Някои ключови информатори дори изказват крайни тези: „...печелим от проблеми
те на света без да си мръднем пръста“ (туроператор).

Донякъде изненадващо, резултатите от проучването показват, че новите туристи-
чески атракции в столицата имат ограничен принос за бързото развитие на туризма 
в София (2,9). Мненията за реалното значение на този фактор варират съществено по 
групи респонденти, като по-високите оценки идват по линия на ОП „Туризъм“ (4,0), 
музеите (3,7) и единични представители на туроператорите и нелицензираните орга-
низатори на градски турове. Оценките на бранша като цяло обаче са ниски, особено 
при ЗХР (2,0) и хотелиерите (2,4), но също и при туроператорите (3,0). Нещо повече, 
при поставяне на въпроса, пет от ключовите информатори (1/5 от всички) отговарят 
спонтанно, че не се сещат за нови туристически атракции в София или поне не виж-
дат особено развитие в тази насока. Това поставя с голяма острота проблема за кому-
никацията между туристическия бизнес и културните обекти, който се повдига и от 
представител на общинската администрация: „има доста нови културни атракции в 
София, но без реклама и активно взаимодействие с бизнеса, ще си стоят празни“. В 
тази връзка интервюираните от висококатегорийните хотели отбелязват, че техните 
клиенти не питат за музеи и също смятат, че съществува комуникационен проблем 
– за културно-историческите обекти липсват рекламни материали и достатъчно ин-
формация в интернет. Това се потвърждава и от други ключови информатори, които 
считат, че новите атракции не мотивират посещенията „защото никой не знае за тях 
предварително“. Те обаче са „важни за туристите на място и променят мнението 
на гостите за града“ (организатор на градски турове).

Малко по-ниско и доста по-единодушно е оценено влиянието на фактора управле-
ние и маркетинг на туризма на ниво дестинация (2,8). Висока оценка в това отношение 
са дали единствено представителите на музеите (4,3). Служителите на ОП „Туризъм“ 
осъзнават ограниченото влияние на дейността си върху туристическото развитие на 
столицата и го обясняват с крайно недостатъчните средства за ефективен маркетинг и 
реклама, както и за наемане на квалифицирани служители. Останалите респонденти в 
отделни случаи признават усилията на СО за осъвременяване на рекламата, подобря-
ване на туристическата информация и комуникацията с бизнеса, но най-често са силно 
критични.

Последното място в класацията на факторите е отредено за националната туристи-
ческа политика (включително маркетинг и реклама), чието реално значение е оценено 
като минимално (1,9), при голямо сходство в мненията на всички ключови информа-
тори. Масово се споделя виждането, че туризмът у нас се управлява неефективно, а в 
някои коментари се посочва, че София никога не е била приоритет на националната 
туристическа политика. Показателно в това отношение е, че на туристическите борси 
и изложения в чужбина София почти липсва от щандовете на България.

В обобщение може да се каже, че според резултатите от проучването, наблюдавани-
те положителни тенденции в туристическото развитие на столицата се дължат много 
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повече на благоприятното стечение на външни обстоятелства, отколкото на усилията 
на местните „актьори“, а още по-малко – на целенасочена туристическа политика на 
местно и на национално ниво. Някои ключови информатори (от бизнеса) обаче от-
белязват, че всички фактори действат съвместно и дори най-силните външни пред-
поставки не биха сработили без наличието на вътрешни условия за превръщането на 
София в атрактивна туристическа дестинация. И все пак: „Ryan Air за няколко месеца 
направиха за туризма повече, отколкото Министерството на туризма и Столична 
община са постигнали за години“ (организатор на градски турове).

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СОФИЯ  
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Запитани за основните пречки и предизвикателства пред развитието на София като 
туристическа дестинация, ключовите информатори коментират много повече вътреш-
ни проблеми, отколкото предизвикателства, идващи отвън. От всички регистрирани 
237 твърдения по този въпрос, 2/3 са свързани с фактори на вътрешната среда, а само 
1/3 – с фактори на външната среда (фиг. 3). Обработените резултати позволяват във 
всяка от двете основни групи фактори (вътрешни и външни) да се очертаят по четири 
тематични групи, обединяващи голям брой допълнителни подгрупи, извлечени чрез 
отворено кодиране на свободните отговори.

Най-често коментиран е широкият спектър от проблеми в столичната инфраструк-
тура (32% от всички твърдения). На следващо място изпъкват проблемите, свързани 
с управлението и планирането на туризма в София (18%), следвани от вътрешните 
проблеми на бизнеса (16%) и такива, касаещи националната политика и общото ико-

Фиг. 3. Основни групи пречки и предизвикателства пред развитието на София като туристическа  
дестинация (% от регистрираните твърдения)

Fig. 3. Main groups of problems and challenges to the development of Sofia as a tourist destination  
(% of registered statements)
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номическо състояние на страната (14%). В значително по-малка част от твърденията 
(4–7%) се споменават маркетингови и геополитически предизвикателства, произти-
чащи от външната среда, към които трябва да се реагира адекватно, за да се осигури 
успешно развитие на местния туристически бизнес и дестинацията като цяло. Въпреки 
ниската им относителна тежест (по 3% от всички твърдения), внимание заслужават и 
коментарите, насочени към зараждащите се негативни влияния на туризма в София и 
рисковете от непредсказуемото поведение в бъдеще на външни бизнес субекти, които 
към момента имат решаващо значение за развитието на дестинацията.

Още по-показателни за нагласите и преценките на ключовите информатори са 
данни те в табл. 3, илюстриращи каква част от интервюираните са споменали наличие-
то на пречки и предизвикателства от съответната тематична група. Детайлните резул-
тати от обработката на качествената информация позволяват факторите на вътрешната 
и външната среда да се анализират в по-голяма дълбочина.

Проблеми на вътрешната среда. Почти всички (85% от респондентите) коменти-
рат инфраструктурните проблеми на града, като най-много (52%) изтъкват слабостите 
на градския транспорт (с изключение на метрото), тежкия трафик и задръстванията. 
Специфичен акцент се поставя върху непригодността на градския транспорт за полз-

Таблица 3 
Table 3

Основни групи пречки и предизвикателства пред развитието на София като туристическа  
дестинация (% от интервюираните)

Main groups of problems and challenges to the development of Sofia as a tourist destination 
(% of interviewees)
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Пречки и предизвикателства свързани с вътрешната среда 
Инфраструктура и сигурност 83% 100% 83% 100% 67% 100% 50% 85%
Проблеми на местния бизнес 83% 100% 83% 67% 33% 100% 100% 81%
Управление и планиране на туризма 83% 100% 83% 33% 67% 50% 100% 78%
Зараждащи се негативни влияния на туризма 17% 20% 17% 67% 33% 50% 0% 26%

Пречки и предизвикателства свързани с външни фактори 
Национална политика и икономика 50% 100% 83% 67% 33% 50% 100% 70%
Маркетингови предизвикателства 50% 80% 67% 67% 0% 50% 50% 56%
Геополитически предизвикателства 33% 20% 67% 33% 33% 0% 50% 37%
Поведение на външни бизнес субекти 17% 0% 17% 33% 33% 50% 50% 22%



195

ване от чужденци и липсата на нощен транспорт в София, както и върху ограничена-
та транспортна достъпност до основни туристически атракции (особено до Витоша). 
Съществен проблем, свързан с предходния, е липсата на табели и маркировка (вклю-
чително на латиница). Около 1/3 от интервюираните посочват проблеми с паркиране-
то, с чистотата, с други елементи на градската инфраструктура (улици, тротоари, ВиК) 
и с цялостния облик на града. Над ¼ коментират недостига на обществени тоалетни, 
както и заплахите за сигурността на туристите (главно измами и обири), които често се 
обвързват с таксиметровите услуги. По-малка част от ключовите информатори (15%) 
засягат проблеми на туристическата инфраструктура в зелената система на града – 
парковете и градините, велоалеите, лифтовете на Витоша. 

Голяма част от интервюираните (81%) коментират проблемите на местния бизнес, 
като 37% открояват наличието на нелоялна конкуренция, конфликти и дъмпинг (осо-
бено на екскурзоводските услуги). Пречка е, че „бизнесът не говори на един език“ 
(туроператор) и „липсва взаимна подкрепа и екипност в усилията“ (ресторантьор). 
Вместо това, често се дава приоритет на „работата на парче и печалбата на всяка 
цена“ (организатор на градски турове). Също толкова ключови информатори (37%) 
засягат проблема с незадоволителното качество на някои услуги и продукти. В това 
отношение най-често се визира предлагането на настаняване, хранене и екскурзовод-
ски услуги, но се засягат и други елементи на туристическия продукт – например, 
музейните експозиции, които „са архаични и правят лошо впечатление на туристите 
независимо от ценните експонати в тях“ (туроператор). В тясна връзка с горното, 
на преден план излиза и кризата с кадрите в туризма, от която са засегнати всички, 
но изглежда най-силно – заведенията за хранене и развлечения. Съществен проблем 
според мнозина (хотелиери, ресторантьори, туроператори и общински служители) са 
ниските цени на услугите в София, които не стимулират качественото развитие и во-
дят до подценяване на дестинацията. Сравнително по-рядко се посочва, че местният 
туристически бизнес е твърде консервативен, което е причина за еднообразието на 
туристическото предлагане. Такива мнения са изразени от отделни ресторантьори, тур-
оператори и нелицензирани организатори на градски турове, към които се присъеди-
нява и включеният в проучването туристически блогър.

Струва си да се отбележи, че проблемите на местния бизнес (с изключение на кад-
ровия въпрос) изобщо не се коментират от музейните служители, въпреки че музеите 
са важен доставчик на туристически услуги и представляват ключов елемент от про-
дукта на дестинация София. Очевидно тези институции не се възприемат като част от 
туристическия бизнес и това се отразява негативно върху качеството на тяхното пред-
лагане и възможността то да стигне до по-широк кръг потребители. Комуникацията 
и координацията с музеите е особено голямо предизвикателство за местната власт: 
„…това са много обекти с различни собственици. В повечето случаи те не гледат на 
дейността си като на бизнес – дори не искат да провеждат мероприятия в музеите, 
защото това е свързано с допълнителна работа и удължено работно време; не пола
гат усилия за обновяване на експозициите или отпечатването на атрактивни реклам
ни материали. Има и добри примери, но те са изключение…“ (общински служител).

Голяма част от ключовите информатори (78%) засягат пречки и предизвикателства, 
свързани с управлението и планирането на туризма на ниво дестинация. Най-широко 
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коментирани в тази група (от 1/3 от респондентите) са липсата на стратегически под-
ход към развитието на туризма, неоползотворения ресурсен потенциал по линия на 
природните ресурси, които отличават София от другите столици и големи градове 
(Витоша и минералните води), както и неефективното функциониране на туристи-
ческите информационни центрове, които не са удачно разположени и не работят през 
уикендите и празничните дни. Около 1/4 от интервюираните критикуват ограничената 
комуникация и недостатъчното партньорство със Столична община, а 1/5 – маркетинга 
и рекламата на София като туристическа дестинация, както и ограничения контрол 
върху нелегалната туристическа дейност. Особено критични във всички аспекти, с из-
ключение на последния, са ресторантьорите и хотелиерите, следвани от туроперато-
рите и нелицензираните организатори на градски турове. Въпросът за контрола пък се 
повдига само от отделни хотелиери, туроператори и самонаети (таксиметров шофьор). 
Служителите на музеите коментират единствено маркетинга и рекламата на дестина-
цията, докато тези на ОП „Туризъм“ ясно виждат проблемите във всички аспекти, но 
признават, че не разполагат с ресурси и/или компетенции да ги разрешат.

Анализът на свободните отговори показва, че негативните социално-икономически 
влияния на туризма са в етап на зараждане. В това отношение засега липсват сериозни 
проблеми, но съществуват рискове, за които говорят сумарно 26% от интервюираните. 
Част от информаторите изказват опасения, че столицата може да се окаже неподгот-
вена за бързия ръст на туризма (от гледна точка на инфраструктура и сигурност), и в 
перспектива да загуби спокойствието и автентичността като свои главни конкурентни 
предимства. Единични мнения насочват вниманието към опасността София да фор-
мира имидж на евтина парти дестинация, а други отбелязват наличието на конфликти 
между местното население и нощните заведения. Интересното в случая е, че такива 
коментари идват от отделни представители на бизнеса, а не от публичния орган за 
управление на туризма на ниво дестинация в лицето на ОП „Туризъм“.

Предизвикателства на външната среда. Най-коментирани в тази група са пробле-
мите, произтичащи от националната политика (включително туристическата) и общото 
икономическо състояние на страната, които се засягат в отговорите на 70% от ключо-
вите информатори. Най-силно недоволство се изразява по отношение на политиките в 
социалната и икономическата сфера, земеделието и сигурността (включително законо-
дателство и контрол). Пречки от такъв характер са застъпени в отговорите на 52% от 
респондентите. Конкретните коментари се отнасят към тежките регулации и процедури, 
на които се подчинява бизнесът, и контрола от голям брой институции, в тясна връзка 
с бюрокрацията и корупцията, както и регулирането на минималната работна заплата в 
страната. Специално ресторантьорите силно критикуват земеделската политика и връз-
ката ѝ с туризма: „Земеделските политики са проблем – малките фирми за качествени 
и екологични храни нямат достъп до пазара. Не се използва потенциала на земеделието 
– афишират се само розите и киселото мляко“. Това според информаторите се отразява 
негативно върху предлагането на автентична и здравословна храна, както и върху про-
дукцията на български стоки, които се предлагат на туристите не само в София. В тази 
връзка някои не одобряват субсидирането на земеделските производители и отчитат 
влошено качество на редица традиционни продукти: „Субсидиите са бич за земеделие
то, защото не зависят от качеството и не стимулират развитието“ (ресторантьор). 
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Конкретно туристическата политика е обект на критика в отговорите на 1/3 от ин-
тервюираните. Посочват се както проблеми, свързани с туристическото законодател-
ство и контрола над нерегламентираните дейности, така и слабости на националния 
маркетинг и реклама. Според отделни представители на настанителния сектор, дей-
ността на он-лайн агенциите не е достатъчно добре регулирана, а контролът върху не-
категоризираните обекти е крайно недостатъчен. От посредническия сектор изтъкват, 
че у нас няма адекватна регулация на екскурзоводската дейност и дори считат, че е 
наложително създаването на туристическа полиция. От своя страна, нелицензираните 
организатори на градски турове твърдят, че регулацията на гидовете е излишна преч-
ка: „Екскурзоводите от времето на Балкантурист искат нещата да са като едно 
време, но това е все едно със закон да се запази използването на видеокасетите“.

Като втора по значимост група предизвикателства на външната среда се очерта-
ва тази, свързана с маркетинга на дестинацията и отделните бизнеси в условията на 
изострена конкуренция, бърз технологичен напредък и радикални промени в инфор-
мираността и поведението на туристите. За такива предизвикателства говорят 56% от 
ключовите информатори, но само 26% поставят акцент върху новите изисквания, на-
лагани от технологиите и пазара. Най-сериозни предизвикателства в това отношение 
се очертават пред посредническия сектор: „Повече индивидуални туристи с повече 
възможности за информация и достъп; понезависими, често взимат решение в пос
ледния момент – това са сериозни предизвикателства за фирмите“ (туроператор). 
Същата теза се застъпва и от туристическия блогър: „С навлизането на интернет 
хората спряха да ползват традиционните агенции – свързват се директно с хотели, 
ресторанти, винарни, музеи... Търсят услуги в последния момент, а това изисква гъв
кавост – трябва да се реагира светкавично. Много фирми не са достатъчно гъвкави 
и затова губят клиенти. Туроператорите трябва да предлагат добавена стойност, 
ако искат да задържат клиентите“.

Новите технологии разкриват огромни възможности, но носят и рискове за наста-
нителния сектор. Голяма част от респондентите признават, че он-лайн агенциите от 
типа на Booking.com и платформи като Airbnb предлагат „алтернативни“ възможности 
за настаняване на много добри цени, които хотелите не могат да си позволят. В тази 
ситуация висококатегорийните хотели не се чувстват застрашени (поне засега), защо-
то „става дума за различни пазарни сегменти“. По-уязвими изглежда са обектите от 
средна и по-ниска категория, макар че техните представители не правят изрични ко-
ментари в тази насока.

Към групата на маркетинговите предизвикателства се отнася също имиджът на дес-
тинацията (България и София) и изострената конкуренция от страна на други градо-
ве у нас и на Балканите. Информаторите най-често коментират скромното място на 
България в туристическия пазар и липсата на утвърден туристически имидж на София. 
Понякога това се разглежда в комбинация с разпространението на невярна или под-
веждаща информация чрез специализирани сайтове и блогове, на което е трудно да се 
противодейства.

Като трета по значение група предизвикателства на външната среда се очертават 
геополитическите, коментирани от по-малък, но все пак значителен дял респонден-
ти (37%). За момента тези фактори по-скоро благоприятстват, отколкото възпрепят-
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стват туристическото развитие на София, но това може да се промени. Политическата 
неста билност в близки държави и заплахата от нови бежански вълни създават известно 
усещане за несигурност. Като проблем, но с по-малко значение, се очертава и пре-
минаването през страната на нелегални канали за трафик на хора и наркотици, което 
крие риск от увеличаване на престъпността и е възможно да повлияе негативно върху 
имиджа на дестинацията.

Усещане за несигурност създава и непредсказуемото поведение на външните биз-
нес субекти, които са сред основните двигатели на туристическия „бум“ в София 
през последните месеци. Такива мнения обаче се изказват сравнително рядко (22% 
от ключовите информатори). Макар че не са широкоразпространени, притесненията 
в тази насока изглеждат основателни: „Нискотарифните превозвачи взимат бизнес 
решения, които не зависят от националната, нито от местната туристическа по
литика. Никой не знае как ще се развият нещата в бъдеще“ (общински служител). 
„Найголямото ми притеснение е какво ще се случи с хотелите от нашия клас и с 
цялата обслужваща инфраструктура в София, когато IT компаниите и callцентро
вете излязат от България. Това са основните ни клиенти, но те едва ли ще останат 
още дълго у нас. Очаквам да се изнесат към победни страни в Азия“ (хотелиер).

Във връзка с горното се откроява още едно предизвикателство, което се засяга им-
плицитно от различни участници в проучването, но е директно изказано само от слу-
жител на ОП „Туризъм“: „Предизвикателство и риск е да не залитнем към строител
ство на нови хотели заради бума на туристите напоследък – хотели, които може 
после да се чудим какво да ги правим. Необходимо е управление на дестинацията през 
ценовата политика, а не лавинообразен ръст на предлагането“. Това мнение насочва 
към нуждата от внимателна, добре обмислена реакция на бизнеса и местната власт 
спрямо безспорния успех на туристическа дестинация София от последните месеци 
и години. Явно започва да се осъзнава, от една страна, риска от мимолетен разцвет, а 
от друга – необходимостта от стратегически подход за превръщането на настоящата 
благоприятна ситуация в основа за устойчиво развитие в бъдеще. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статията предлага модел за качествено изследване на динамичното съвремен-
но развитие на туризма в столицата чрез лични интервюта с ключови информатори. 
Интервютата са проведени с полуструктуриран въпросник, включващ ограничен брой 
въпроси за положителните и отрицателните тенденции, движещите сили на промяната 
и актуалните пречки и предизвикателства пред развитието на София като туристи-
ческа дестинация. 

Авторите са се стремили да спазят основните изисквания за приложение на мето-
да: избор на подходящите ключови информатори, задаване на фокусирани въпроси и 
внимателно систематизиране и интерпретация на събраната качествена информация. 
Във връзка с последното, при обработката на резултатите са приложени техники на ка-
чествения контент анализ (Elo, Kyngas, 2008), с което се цели да се сведат до минимум 
субективните различия между членовете на екипа. Въпреки това, в процеса на рабо-
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тата се потвърди, че при такъв тип проучвания проявата на субективизъм от страна на 
изследователите е неизбежна. Що се отнася до субективизма на респондентите, той е 
не само неизбежен, но и желан, защото целта на качественото изследване е да отрази 
съществуващата реалност през субективния поглед на различни участници в местното 
развитие и така да се постигне по-голяма пълнота и дълбочина на анализа.

Принципът за триангулация на резултатите (White, Marsh, 2006; Elo, Kyngas, 2008) 
също е спазен, тъй като интервютата с ключовите информатори потвърждават и раз-
ширяват знанието за общите тенденции и специфичните параметри на туристическото 
развитие на София, установени чрез количествен анализ на разнообразни статисти-
чески данни за последните години, осъществен от същия екип в рамките на по-широко 
проучване (Dogramadjieva et al., 2017). 

Приложената методика доказа полезността си при изследване на многопластови и 
все още неизяснени въпроси на местното туристическо развитие. Допълнителен бонус 
е, че провеждането на интервютата в София не изисква финансови ресурси. От друга 
страна, събирането, обработката и анализът на качествената информация не се оказаха 
никак „икономични“ по отношение на време и усилия. Опитът ни убеди, че качестве-
ните проучвания не са „по-лесни“ от количествените. За улеснение на работата и за 
прецизиране на резултатите в бъдеще, методиката може да бъде подобрена чрез по-
ясно разграничение между отделните въпроси, за да се избегне припокриване и дубли-
ране на информацията в отговорите. За тази цел е важно заложените във въпросника 
основни тематични области и категории да бъдат определени на базата на подходящ 
теоретичен модел и/или при ясно дефиниране на ключовите понятия от самото начало.

Резултатите от проучването показват, че туризмът в София напоследък се развива 
изключително динамично, като промените засягат в по-голяма степен търсенето, от-
колкото предлагането, и се оценяват преобладаващо положително във всички аспекти. 
Сред най-важните благоприятни тенденции се открояват бързият ръст на чуждите ту-
ристи и промените в техния профил и поведение, което дава основания да се счита, че 
София постепенно се превръща от „транзитна спирка“ в основна цел на туристически-
те посещения и вече се налага на пазара като атрактивна туристическа дестинация.

Негативните тенденции се свързват не толкова с наскоро настъпилите промени, 
колкото с липсата на адекватни решения за дългогодишните проблеми на туризма в 
столицата. Най-често коментирано е инерционното, хаотично развитие, подчинено на 
краткосрочни комерсиални цели. В единични случаи се посочват новопоявили се от-
рицателни тенденции, свързани със засилената нелоялна конкуренция и зараждането 
на негативни влияния на туризма.

Интервюираните са практически единодушни, че положителното развитие на туриз-
ма в столицата се дължи много повече на доброто стечение на външни обстоятелства, 
отколкото на усилията на местните „актьори“. Като основни движещи сили на промя-
ната изпъкват нискотарифните превозвачи, атрактивните цени на услугите в София и 
бързото навлизане на новите технологии и новите бизнес модели в туризма. Донякъде 
е изненадващо, че по мнение на респондентите, развитието на туристическите атрак-
ции и управлението на туризма в столицата не са допринесли съществено за настояща-
та ситуация. Повечето ключови информатори все пак осъзнават, че всички фактори 
действат съвместно и дори най-силните външни предпоставки не биха сработили без 



200

наличието на вътрешни условия за превръщането на София в атрактивна туристическа 
дестинация.

Въпреки това, при разглеждане на предизвикателствата, участниците в проучването 
асоциират вътрешната среда главно с пречки и проблеми, а външната – с благоприятни 
възможности. Решаването на традиционните проблеми на местната инфраструктура, 
местния бизнес и управлението на туризма в столицата масово се възприема като глав-
ното предизвикателство, което трябва да се преодолее, за да може София да оползот-
вори възможностите, идващи отвън. Външната среда обаче крие и рискове, макар че 
те са обект на коментари много по-рядко. Парадоксално е, че водещо място сред тях 
заемат тези, свързани с националната политика (в частност туристическата), докато 
предизвикателствата, произтичащи от новите технологии и непредвидимото поведе-
ние на външните бизнес субекти, изглежда се подценяват.

На този фон е важно да се каже, че външните фактори са несигурен „съюзник“ на 
местното туристическо развитие, защото не подлежат на вътрешен контрол, и пре-
димствата, които носят, могат да бъдат изгубени при различни обстоятелства. Затова 
сега, повече от всякога, е необходима дългосрочна визия, съчетана с повече гъвкавост 
и иновативност в действията на бизнеса и местната власт, за да се подпомогне настоя-
щото положително развитие и София да се предпази от задълбочаване на негативните 
влияния на туризма и от появата на нови сериозни проблеми. Това все още не е на-
пълно осъзнато, но проличава повече или по-малко в мненията на значителна част от 
ключовите информатори.

Благодарности. Авторите изказват сърдечна благодарност на всички ключови информатори, които с 
готовност се включиха в проучването и споделиха ценна информация и откровени мнения за развитието на 
София като туристическа дестинация.

SUMMARY

The paper presents a qualitative study of local tourism development of the capital city of 
Sofia which was chosen because of its dynamic recent development as a tourist destination. 
The study was conducted within a wider investigation including also quantitative analysis of 
statistical data and other secondary sources. The qualitative study implemented the method 
of personal semi-structured interviews that were undertaken with twenty-seven key inform-
ants in April-May 2017. The key informants were selected to represent various sectors of the 
local tourism industry and related services as well as the tourism management body at the 
destination level. They were asked about the main positive and negative trends observed in 
the destination, their assessment of the recent tourism development drivers, and the related 
current challenges. Information obtained from the interviews was analyzed using qualitative 
content analysis techniques of data coding and coding reliability verification. 

The results have confirmed that Sofia city has recently undergone fast tourism develop-
ment, which refers rather to the demand side than to the supply side, and is widely assessed 
as successful. Positive trends refer mainly to the international market growth and diversi-
fication, as well as the change in foreign tourists’ profile and behavior which suggests that 
Sofia is increasingly becoming a major goal of the visit rather than a stopover and is already 
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perceived as an attractive tourist destination. Negative trends are related not so much to 
the recent changes, but to the lack of adequate solutions to the long-lasting local problems. 
“Newer” unfavorable changes seem to be bound to Sofia’s established image of a cheap des-
tination and the emerging negative tourism impacts.

Most of the key informants particularly stress that the positive trends observed have re-
sulted from a favorable coincidence of external circumstances, rather than efforts put in by 
local stakeholders. Yet, internal factors should not be underestimated as they act together 
with external ones thus producing a cumulative effect. Therefore, solving the local tourism-
related problems is widely perceived as the main challenge to overcome in order to take 
advantage of the opportunities coming from outside. On the other hand, external develop-
ment drivers are out of internal control and could be lost in different circumstances. Hence, 
a clearer long-term vision, together with more flexibility and out-of-the-box thinking, are 
needed to foster current positive development and prevent Sofia from facing new problems 
and emerging negative impacts.
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The article examines the organization and development technology of building a hotel in the context of the 
macro-environment and the challenges faced by investors, as well as the phases of financing, construction and 
management of hotel establishments. The methods of analysis and synthesis have been used. The main conclusion 
of the study is that hotel entrepreneurship is a very risky activity due to the fact that even after the hotel is opened its 
financing continues but the bank provides funds only under the condition of compliance with a certain debt-equity 
ratio. That implies that operating profit should be rising as a result of a growth in the occupancy.

Key words: tourism, hotel, technology, environment, factors, economics, management.

INTRODUCTION

Tourism and respectively the associated tourism industry have grown enormously during 
the last few decades. At a global level hundred thousand tourism sites have been built, mainly 
hotels and hotel complexes, restaurant establishments, facilities, adjacent tourism and engi-
neering infrastructure etc. At the heart of the ‘entertainment industry’, as tourism is called, 
a priority is always given to hotel accommodation – to its development and improvement.
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In order modern and comfortable hotels and hotels complexes to be available, which in-
creasingly meet preferences, requirements and needs of customers, there must be people (en-
trepreneurs) ready to meet these expectations. There must be investors, whose investments, 
know-how (intellectual potential) and entrepreneur spirit to fill our ideas of useful, pleasant 
and enjoyable experience outside the place of residence on various occasions. In other words 
they should make tourism possible and comfortable and our business trip, event, holiday  
and/or vacation – feasible and meaningful.

Although financial and economic crises have a negative impact on the construction of new 
hotels and facilities, the survival, stabilization and success of hotel companies, chain mem-
bers and independent hotels are closely related to their competitiveness and management. 
The change of the ways of management and securing growth in the complex environment 
of permanent crises and altering declines in the economies of the countries in the context of 
changed market and financial regulations – reduced funding, increased internal and external 
competition, shrinking markets etc. – require new management strategies, skills and solu-
tions. Hotel investments and management (construction, renovation and expansion) should 
be very well thought over, rethought and financially secured. The creation of a new hotel is 
an innovation that should be carefully developed and implemented in practice. Every hotel 
is an unique site that distinguishes itself from all others in terms of its characteristics and 
functions. Meanwhile, there are common features, respectively procedures and regularities in 
the development (subsequently – during operation) of innovations in the form of new hotels.

METHODOLOGY OF STUDY

The article examines the organization and technology of building a hotel in the context of 
the macro-environment and the challenges faced by investors, as well as the phases of financ-
ing, construction and management of hotel establishments. The objects of the study are hotel 
companies and hotel industry at a global level, and in Bulgaria in particular. The subjects of 
the study are the factors and conditions of the environment, as well as the separate stages of 
the technological process of the construction of a new hotel. The methods of analysis and 
synthesis have been used. The information was gathered by using the observation method, 
as well as by the experience and expertise of the authors and by secondary literary and infor-
mational sources.

The present study not only complements and enriches the existing research on the topics 
studied, but also presents in-depth details and a new analysis for the construction of hotels 
in Bulgaria and examines the latest trends and factors of the global and national socio-eco-
nomic, and demographic and physical (natural) environments that have an impact on tourism 
and especially – on hotels. Thus, the study is also a logical continuation of the scientific 
publications of its authors on the subject (Todorov, 2012; Todorov, 2013; Petkova, 2013). 
To some extent, other literary sources have also been used as a basis of the present study. 
Thus, Rutherford and O’Fallon describe the whole process of construction of a new hotel in 
their book in details (Rutherford, O’Fallon, 2011). In comparison, the present work describes 
similar process, however, there are some important differences and it includes some specific 
figures and is adapted to the Bulgarian hotel environment. In this regard, the present study 
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could be useful not only for training and education but also for the practice of hotel manag-
ers and potential entrepreneurs in the country, who would wish to develop their own hotels.

The process of building a new hotel in Bulgaria should comply with the regulations of 
the country. These include the Spatial Planning Act, that points common requirements to 
the construction process of all types of buildings including hotels. In addition, there are few 
requirements that apply only for hotels (Spatial Planning, Act 2017). Other regulations are 
the Tourism Act and the Ordinance on the Categorization of Tourism Sites, which state out 
a number of requirements for the construction of hotel establishments of various categories 
and types – e.g. minimal size (length, width and height) of particular premises, proportion 
of the reception area to a number of rooms etc. – that should be taken into a consideration 
during the design and construction of hotel buildings (Tourism Act, 2016; Ordinance on the 
Requirements for Accommodation and Catering Facilities and the Order of Determining a 
Category, Denial, Reduction, Suspension and Termination of the Category, 2015).

In a number of literary sources the factors of the geographical environment, which in-
fluence the development of tourism in general are thoroughly described (Bachvarov and 
Tonchev, 1996, Vodenska and Assenova, 2011 etc.). Therefore, it can be logically concluded 
that these factors have an impact on hotel industry in particular and, accordingly, on the or-
ganization of the construction of a new hotel. Other sources contain particular useful guide-
lines for the development of a plan for the creation of a new hotel (Tonchev and Mileva, 
2005; Tonchev, 1995; Tonchev and Todoriev, 2000, etc.). As a new point, the present study, 
which is of a wide scope, takes into account the current trends and conditions of the environ-
ment in which hotels are being built.

RESULTS AND DISCUSSION

As regards with the individual entrepreneur, the idea of building a hotel (we mean an 
independent hotel) goes through a number of stages that can be synthesized in the following 
way (Fig. 1): 

Fig. 1. Stages of the process of planning the development of a new hotel
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(1) First stage: Origination of the idea and sharing with friends and professionals, discuss-
ing in the family in case a family or a small hotel would be built or explored. 

(2) Second stage: A selection of funding methods, usually among: own funds, bank capi-
tal, shareholding etc. 

(3) Third stage: A selection of a place (location) of the future hotel. 
(4) Forth stage: Market research (marketing – perhaps could be performed at the very 

beginning), at least, on the demand for hotel services, passenger traffic and tourists in the 
area of the potential hotel. 

(5) Fifth stage: Consultations with industry experts, specialists etc. on various aspects of 
the ‘project’ development. 

(6) Sixth stage: A selection of the appropriate legal form of the company or a company 
owner of the hotel (Sole trader/proprietor, limited liability company – Ltd., sole limited li-
ability company, joint stock company, public company Plc. etc.).

The construction, operation and management of hotels and hotel companies is a complex 
and long process running through multiple stages and phases. Even the idea of building a 
hotel alone is influenced by a large number of factors. The construction of a hotel in itself 
implies the availability of certain attitudes, conditions, expectations, a great deal of persis-
tence and entrepreneurial risk. Every enterprise of the kind is related at least to the following 
questions, which answers should be given or more precisely, given by the entrepreneur to 
himself (Fig. 2): 

(1) Where and what type of a hotel would be built (location, type, capacity, size, cat-
egory)? 

(2) For whom the hotel or the complex would be built – for himself/ herself or for resale? 

Fig. 2. Questions that should be answered when undertaking an initiative of developing a new hotel
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(3) Who would be the investor and how the investment would be financed? 
(4) Who would prepare the business plan and defend it at the financial institutions (banks, 

exchanges) etc., in order to obtain a credit/ loan? 
(5) Who would be the contractor of the project and the construction (the architect, the 

builder, the interior designer etc.)? 
(6) How long would it take to build the hotel, and how much would be the investment cost 

at the time of commissioning? 
(7) How and who would manage the hotel after the opening?

FACTORS INFLUENCING AND CONDITIONS FOR BUILDING  
A NEW HOTEL

It should be taken into an account that the intention to build a hotel is influenced by a 
number of factors that determine the specificities of the micro-environment, the local busi-
ness environment and the legislation of the country where the hotel or the complex would be 
built. However, the construction of a hotel in a market economy in every European country 
is governed by common or similar rules, as well as by the opportunities to utilize financial 
resources that are characteristic of the free market and its economics mechanisms and levers. 
Of course, the above-mentioned factors should not be considered as unique, eternal and final, 
as they are subjected to changes and development depending on the time and on the specif-
ics of the context (political, economic, social, demographic etc.). The following factors are 
considered as significant and ‘universal’, as well as priorities to a certain extent:

(1) A change in the orientation towards specific tourist markets as a result of certain po-
litical factors, such as the formation of new political and economic alliances, wars, battles 
of various kinds, terrorist acts and as a consequence – the associated governance decisions. 
In the last two or three decades the world has undergone enormous political changes, which 
have led to substantial economic, demographic and social ones. As a result of the collapse 
of the Eastern Political and Military Alliance – the Warsaw Pact and the Civic Council of 
Economic Mutual Assistance, the economic and tourism markets of the Old Continent have 
reoriented and sought new ‘horizons’. Combined with the formation of new economic, labor 
and tourism market, the Eastern and Southeastern European countries received a powerful 
impetus in the development of tourism and hotels during the period 1995–2005, which basi-
cally continues to date. The accession of Bulgaria to the European Union is of great signifi-
cance to the country in the last decade related to the possibilities of using the mechanisms of 
the free market and the free movement of people and capital within the Union, as well as to 
the increase of the tourists from the European countries, on the one hand, and the limitations 
of the traditional markets associated with the introduction of visas for tourists from countries 
outside the European Union (such as Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan etc.), who were 
present at the tourist markets in the country up to the changes, on the other hand. In the first 
decade of the 21st century we witnessed the terrorist strikes in the US in 2001, which led to 
an imbalance in the entire economy of the country, a sharp drop in the demand for tourism 
and hotel services over an extended period of time (three to four years); to a number of bank-
ruptcies and restructuring the ownership and the means of management of many companies 
and hotel establishments in the US. At present, in the Middle East (Egypt, Syria) and at the 
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African continent (Nigeria, Somalia etc.) there are socio-ethnic conflicts and wars related to 
instability and local differences, leading to redistribution of economic and tourist markets 
and to a change in the way of organization and management of hotel companies.

(2) The rise or crises of the global economic and financial system also have a cyclical 
impact on tourism (typically of 8–10 years periods), which is expressed in the following:

(2.1) A cycle (period) of upward development characterized by the increase of the num-
ber of jobs, the raise of the incomes of the population and consequently by the growth in the 
demand of goods and services, including of hotels, restaurants etc. – during the first decade 
of the 21st century (2003–2007); 

(2.2) A cycle (period) of crisis related to the restructuring of the economies of the coun-
tries, the loss of jobs and the reduction of the incomes of employees, hence the drop in the 
demand for goods and services, including tourism and hotel ones etc. – at the end of the first 
and in the middle of the second decade of the 21st century (2008–2016) at a global level. In 
Bulgaria, there has been a reduced demand for tourism (hotel) services by a large part of the 
local population due to bankruptcies of companies in the sectors of construction, accommo-
dation and services; as well as a reduction of the incomes and loss of jobs.

(3) Marketing segmentation of the tourist markets due to the increased use of data base 
(information) about the needs and wants of guests, obtained through the contemporary means 
of communication, as a result of which the hotel companies have an opportunity for reorien-
tation and the attitudes towards new hotel products with regards to consumer demand. For 
example: The development of family and small hotels characterized by sufficient comfort, 
coziness and affordable service are again in vogue.

(4) A demographic factor that will increasingly determine the supply and demand of tourism 
services on the European continent and particularly – in the country. In Bulgaria, on the one 
hand, there is a positive trend related to increased demand of hotel services mainly by citizens 
of highly developed European countries (Great Britain, Germany, Scandinavia etc.), and, on the 
other hand, there is a negative one, related to the negative natural growth of the local popula-
tion, i. e. increase of the number of retired people and people with low income and reduction of 
the number of higher-income workers looking for hotel and other tourism services.

(5) Changes in consumer attitudes at a global level, from consumption accentuated on 
goods to consumption accentuated on services, mainly tourism services, including accom-
modation and catering, which leads investors and managers to look for new products in the 
field of supply (bidding, promotion) and techniques of management in the hotel business. 
Nowadays, travel agencies are searching for and compiling new products (offers, travel pack-
ages), as well as for ways to offer these, and hoteliers – for new means of operating and 
managing hotels and hotel business in general.

(6) The increasing trend of changing the ways of people travelling (using air and high 
speed rail transport) at a global level implies the development and construction of tourism 
complexes, mostly hotels near the busiest airports and railway stations in major cities and 
coastal areas. The option of fast and reliable communication and transfer from the place of 
accommodation to business centers and/or centers and venues for business meetings and 
conferences is crucial. In Bulgaria, for the period of the next years of 2005–2020 there is 
a long-term program for gradual reconstruction, modernization and renovation of airports 
and railway stations, receiving the main tourist flows and the construction of new terminals: 
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Sofia Airport, Sofia Railway Terminal, Varna Airport, Burgas Terminal etc. With the devel-
opment of the infrastructure in big and medium-sized cities, the building of hotels as a part 
of the complex offering of services and service to guests in the settlements and the ‘tourist 
territories’ is envisaged.

(7) Trend of investing funds in the hotel industry by unconventionally oriented towards 
hotels companies that aim at increasing their presence (share) and profit in activities, such as 
construction, operation and management of hotel and entertainment establishments, facilities 
and complexes. In Bulgaria, the period of 1995–2010 is characterized by the introduction and 
deployment of mass construction of hotels, hotel complexes, entertainment and recreation 
facilities by companies from various economic sectors, from the country and abroad, often 
with vague origin of the initial capital.

(8) Change in the way of management of predominantly independent hotel complexes 
and hotels in connection with the global financial and economic crisis of 2008, through 
restructuring of the activity and staff reduction to a reasonable level, without causing sub-
stantial change in the service of guests and the profit realization of the company. The ‘margin 
of survival’ is the minimum profitability threshold allowing refinancing the operation and 
management of the establishments (such as, hotel complexes, individual hotels, restaurant 
establishments, public tourism attractions etc.).

Activities of Bulgarian hotel industry where most of the revenues from mass summer 
seaside and winter mountain tourism are reinvested should be performed with a view to the 
final financial results and often in a complex and a highly competitive environment, which 
would cause a change in the structure, organization and supervision of the operation of all 
management and service units and departments.

Simultaneously with the global trends, conditions and factors, influencing the develop-
ment of hotel industry and mainly the construction of new establishments (independent ho-
tels and hotel complexes) described above, without claiming full inclusion, we have to men-
tion other factors emerging under the conditions of financial and economic crises and fierce 
competition over the last few years:

(1) Providing guests with better than stated condition for the given category of hotels. 
The trend is also evident at lower category hotels where service and services typical for the 
higher category sites are provided, without significantly affecting the price, such as ‘spoiling 
consumers’ or giving bonuses to serving guests during their stay at the hotel. In particular, it 
includes the possibility of using a pool, fitness or some SPA services ‘free of charge’ in order 
to preserve the market niche and to generate revenues from the main activity of the hotel  
(i. e. the accommodation).

(2) The factor of prices, discounts and promotions in times of crises or precisely because 
of it, is particularly relevant in consumer decision-making mostly in holiday and vacation 
sector. The well-designed weekend or holiday promotional packages are the reason for the 
generation of an essential part of revenues and a survival niche for many hoteliers under the 
conditions of high competition and financial instability. The offers before and after the high 
season on various occasions are particularly important for the competitiveness and financial 
survival of hotels with seasonal work patterns.

(3) Change of brand. In the US and within Western Europe the change of brand (logo) 
aims at: changing the image of the hotel; enhancing competitiveness; replacing management; 
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introducing new products and new work organization and eventually at increasing the profit 
of the hotel company. The change is complicated and often an expensive process that is im-
posed under the conditions of a changed macro environment or business, but it must neces-
sarily lead to economic growth or extra revenues. In Bulgaria such a change was successfully 
accomplished with the signing of a franchise agreement with Grand Hotel Balkan in the mid-
dle of the 80’s, which after substantial changes and repeated transformation of ownership, 
have been operating until 2015 under the brand of ‘Sheraton Sofia Hotel Balkan’. Other posi-
tive examples concern other world-famous hotel chains, such as: Best Western, Iberostar etc.

In addition, other trends can be mentioned as a factor for tourism and hence for hotel 
development, e. g. – the increase in the number of low-cost flights. The trend might lead to 
a significant visitor growth, respectively to the increase in the number of overnight stays, as 
well as to the construction of new hotels world widely or in Bulgaria.

Finally, in analyzing the factors that influence the decision to build a new hotel, those of 
the physical (natural) environment, as well as some of their ecological aspects should also be 
described. For example, the relief largely determines the location, characteristics and tech-
nologies of construction of a building that would be utilized as a hotel. In this regard, during 
the design and construction of the hotel building the vertical and horizontal unevenness of the 
terrain, the size of slopes, the altitude and the intensity of the modern relief forming processes 
should be taken into a consideration. During the construction of hotels the climate and the 
climatic conditions of the environment are also of importance. Climate elements, such as air 
temperature, rainfall and snow, snow cover, winds, etc. determine what building materials 
and technologies would be used and what the architectural appearance of the hotel would be. 
Water also has an impact on the construction of hotels. That especially refers to groundwater, 
its quantity and quality that determine the characteristics of building structures and building 
technologies. The next factors for opening a hotel are soils, specifically their composition, 
condition and size. The condition of preservation and restoration of flora and fauna at the 
area of hotel construction sites should also be met. That requires the assessment of the variety 
of plant and animal species, their number, whether they are protected species, what are the 
terms of their resumption etc. 

An example of why an assessment of the natural-geographic characteristics of a region 
should be done during construction of hotels could be given concerning the landslides. The 
landslide is a natural phenomenon where large masses of land are removed due to severely 
intersected terrain and other natural features of the region, e. g. high level of groundwater etc. 
The main factor for causing damages from landslides is poor construction, which is inconsist-
ent with geological studies and the failure of earthy excavations. In recent years, landslides 
causing considerable damage in Bulgaria have been observed in areas of intensive construc-
tion inconsistent with geological conditions, such as some areas of mass sea and mountain 
tourism development in the country.

PHASES AND TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION

The construction of a hotel or a hotel complex (as already said) starts with the idea of the 
entrepreneur or the people who had decided to build the hotel by the establishment of a com-
pany – a person or a legal entity. Sometimes these people risk their own personal properties 
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in order to realize the project. The construction stages and technologies generally relate to the 
following major activities and procedures:

DEVELOPMENT OF A FEASIBILITY STUDY

The feasibility study starts with the selection of a terrain (location) where the hotel would 
be built. That in turn implies personal preferences of the entrepreneur on the basis of a selec-
tion of suitable terrains or associations with real estate agencies (companies) to search for 
suitable terrain, according to predefined parameters, such as size, location, communication, 
price and other optional requirements. Each of these elements is essential in determining the 
final cost of the construction (site) and its subsequent exploitation. The feasibility study could 
be performed by an independent specialized company, a banking institution, a consultancy 
or an accountancy firm depending on the work technology preferred by the entrepreneurs. 
In any case, a risk analysis is performed by considering and assessing a number of factors 
relevant to the final economic result and efficiency of the hotel construction. In principal, 
feasibility study discusses, evaluates and formulates opinions and recommendations on the 
projects aiming to advise the entrepreneur on the various aspects of the future hotel. The 
milestones of the feasibility study regardless by who it is performed (consultant – a company 
or a bank) could be grouped as and are associated with the following (Fig. 3):

(1) Pre-project study of the business in the area of the future hotel. Studied are: what 
is the area and what is the type of the neighborhood – industrial, residential, commercial, 
central etc.; which are the major companies near the future hotel; what type of business is 
located nearby and what are the features of the customers of the competitors; are there any 
conferences, congresses and other business events held nearby; what are the needs for hotels 
and hotel services in the area; are there any anthropogenic resources and tourist attractions; 
is there any information about the competition available (hotels and other types of accom-
modation establishments in the area); what are their capacity, size, category, prices, type 
of services offered and a way of service – actual and potential; is there any statistics of the 
number of nights spent at the accommodations in the area; are there any survey results on 
prices of hotel services.

(2) Pre-project study of the terrain (plot). It examines: area development plan; representa-
tiveness and visibility of the plot – surrounding buildings and facilities and external appear-

Fig. 3. Feasibility study of hotel development



212

ance of the built-up area; final land price per square meter; communicativeness of the plot 
– proximity and access to main transport routes and roads, airports, railway and bus stations; 
passing traffic flows – proximity of places where large groups of people live, work or visit 
on various occasions; procedures on issuing permits and documents by the local authorities 
(incl. bureaucratic obstacles) in purchasing plot and building the site; taxes and fees related 
to the project realization. 

(3) Pre-project study of the hotel market segment. In this regard, the future hotel could 
be characterized by: long-stay vacation visitors; holiday and recreation visitors; provision of 
limited service; full service; economy class; average prices; low tariffs.

(4) Determining the type and height of the building. The site could be: a skyscraper; a high 
building; a building of an average height; an apartment hotel or hotel complex; a low-rise 
construction building; a holiday village; a tourist village. 

(5) Selection of a suitable name: logo and hotel brand. It could be: personally, indepen-
dently chosen name; a name as a part of a famous hotel chain (franchise) – e. g. Sheraton, 
Marriott, Ritz; a license to use a famous brand – (Best Western, Guest Suites).

The feasibility study could also contain an operational plan for a period of one or several 
(e. g. five, ten) years including analyzes and forecasts of the occupancy of hotel rooms; 
average daily occupancy of the rooms on the basis of estimated prices. An assessment by 
financial indicators, such as the return on investment (capital), profitability based on assumed 
occupancy, estimated profit, etc. might also be made.

If the entrepreneur would buy the plot with a credit from a bank (commercial bank),  
he/she would have to submit a business plan for the hotel development. For the purpose, a 
detailed business plan with a solid economic and financial rationale and a program for the 
business development at the plot should be developed. The plan and program for building 
and operating a hotel complex covers the following sections:

(1) A general characteristics of the complex (hotel) detailing location and size (unfolded 
built-up area). The natural, geographic, climatic and historical features and resources of the 
plot and the region as a whole, the engineering and tourism infrastructure – roads and com-
munications (water and sewerage, power and heat supply etc.), as well as the settlements near 
the site and the opportunities for hiring personnel there, supply opportunities in the region, 
etc. could also be described.

(2) Hotel category and characteristics and parameters concerning the construction, which 
present: the class and the type of the hotel – urban, seaside, mountain or other. The category 
of the complex and the associated mandatory standards are described. Specified are the other 
sites in the hotel complex – restaurants, cafes, taverns, sporting facilities, shopping area, 
conference blocks, attractions etc.

(3) Product orientation, which specifies the main tourism product that the hotel complex 
would offer. That includes the orientation toward offering mass holiday seaside and moun-
tain or specialized pilgrimage (religious) or other types of tourism and the associated types 
and assortments of services and service. 

(4) Marketing and advertising, which are related to the type and operation of the hotel, its 
promotion and development, and the links with the tourism markets and fairs.

After the completion of the feasibility study commissioned by the entrepreneur (person or 
company) and in case of positive evaluation of the investment project by the consultant, the 
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purchase stage of the plot (the land) where the hotel (the site) would be built follows so, as to 
avoid the plot to be bought by another entrepreneur. It should be noted that the entrepreneur 
(person or company) not always remains the owner of the hotel (building). There is a likeli-
hood after the purchase of the plot and due to a change in market prices, the new landowner to 
sell it to another company for profit. In Bulgaria, in most cases, the entrepreneurial company 
is also the owner of the hotel.

ESTABLISHMENT OF AN OWNER COMPANY

If the entrepreneur company does not sell the plot (worldwide practice), a new company 
should be established, which is different from the entrepreneurial company and is the owner 
of the land and the hotel after its construction. The optional forms of companies taking into 
an account the responsibility of the investors, taxes and other implications are most often the 
following: 

(1) Limited liability company – Ltd.; 
(2) Limited partnership – KD; 
(3) A joint stock company that pays a corporate tax of 10%.

BUILDING CONTRACT

The newly-opened company enters into a contract with the entrepreneurial company to 
implement the project (building the hotel). The entrepreneurial company receives a fee (usu-
ally 3%) of the total value of the project for the service. The newly established company, 
which would build on the plot, proceeds to solve the following tasks: 

(1) Collection of funds (capital) by the investors.
(2) Provision of loans for construction by banks and other financial institutions.
(3) Selection of a chief architect of construction (a person or a company) of a local or 

international scale.
(4) Selection of a builder (contractor) – construction company.
(5) Selection of a company for an interior and exterior design.
(6) Selection of appropriate furnishing and equipment.
(7) Selection of a franchise company in case a decision is taken that the hotel or complex 

would be operated and managed under the logo (the brand) of a well-known hotel chain.
(8) Selection of a management company that would be in charge after the construction of 

the hotel.
(9) Determining liability and response in case of exceeding the construction costs.
(10) Dealing with other emerging construction related tasks.

SELECTION OF A DESIGNER (PROJECT MANAGER)  
AND AN ARCHITECT

The selection of a designer and an architect of a hotel building is of particular importance 
to the project. They should have an experience in designing buildings and facilities of these 
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kinds. They should work in accordance with the local regulations on the operation of the 
building as a hotel. They should also comply with the hotel category requirements for areas, 
sizes, heights and volumes of all sectors, units, premises and spaces in the hotel complex. 
Designer fees usually are 5% of the project cost, but for large projects, a 3% fee could be 
agreed on of the total cost of the project. The fee indirectly depends on the experience and 
reputation of the design company. The architectural appearance of the building, its function-
ality and suitability for hotel activity are the main criteria for the design work well-done. The 
designer and the architect will not be employees of the hotel but their work would be visible 
and tangible to the service staff and guests from the time the hotel is opened until its closure 
or reconstruction. It is necessary a project of a hotel that is easy to operate, easy to function, 
easy to maintain and easy to manage to be prepared.

SELECTION OF GENERAL CONTRACTOR  
(BUILDER)

It is also very important a contractor (a construction company) with experience and built 
image in the construction industry that has been building hotel buildings and facilities to be 
selected. It is of paramount importance that the construction company has established part-
nership relations with subcontractors and contractors that are necessary for the implementa-
tion of every large project. In practice, the main contractor (the construction company) and 
the architect (the design organization) often offer a common product (design and construc-
tion) with a total price. That makes it easier to determine the final cost of the project and the 
final price should include the extra cost of 10% on the value of the contract for unexpected 
costs that could be incurred.

SELECTION OF A MANAGEMENT COMPANY

Hotel management is essential for overall activity, so choosing the right company or man-
agement team before and after the opening of the hotel is a priority. In practice, the success 
or failure of the investment, profit or bankruptcy depend to a large extent on the way of 
management and the ability of the management company to cope with all the challenges. In 
international practice the management company is usually selected at the very beginning of 
the project, and companies are chosen according to their experience and by documents. The 
hired contractor company starts recruiting and training the staff long before the construction 
works have been finished and the site has been opened (worldwide practice). It deals with 
preparatory operations on the exploitation, marketing, sales and structuring the hierarchy 
after the hotel is opened. The positions are defined and job descriptions are prepared, includ-
ing the functions that the service staff will perform according to the specificity of the hotel: 
type, profile, capacity, clientele, category and other factors. An operational draft budget is 
prepared by activities and sectors, which is subsequently updated when the operation starts. 
Normally, for the management of a medium-sized hotel (up to 500 rooms) in the international 
practice form 3 to 5% of the turnover are paid to the management company. Due to the crisis 
and the tight market, however, after 2005, 3–4% of the turnover or 2–3% of the operating 
profit is allocated to the management company.
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Meanwhile, the entrepreneur may recommend to the owner of the hotel (the newly formed) 
to sign a franchise agreement with a known hotel brand and to use its logo. The same can be 
done by the management company to increase and secure profit.

Of particular importance is the choice of brand, according to the specifics of the hotel and 
the segment in which the franchise operates, the license fee that it will request and the terms 
of the franchise. A request (application) is filed, after which the selected franchise company 
makes its own study and agrees to or refuses a sale contract for its brand. The ways in which 
the license fee is paid are different, ranging from a fixed percentage of turnover and profit to 
a fee per room or a combination of these.

FINANCING THE PROJECT

The financing of the project is a fundamental and essential element of the idea of building 
the hotel. In practice, with no funding secured, the idea of building a hotel will remain just a 
dream. It is therefore particularly important to specify the main funding items, namely: 

(1) The price of the plot (land).
(2) The cost of the project and the construction. 
(3) The cost of furnishing and equipment. 
(4) The costs for the management. 
(5) The marketing, advertising and preliminary research costs. 
(6) The operating costs and a six-month reserve. 
As a result, the final cost and methods of financing the project are determined. With the 

so-determined end-price, the entrepreneurial firm has the task of providing financing for the 
project. We must not forget that ‘external’ funding should be maximum of 65–70% of the 
total project cost.

In the international financing practice, there is almost no option for a project to be 100% 
funded by a single financial (banking) institution. Therefore, some conditions should be met 
in order a loan to be received. They are developed by the financial institution providing the 
funding in order to avoid an option to allocate a loan to an unreliable payer. The important 
condition for taking a loan that could also influence its amount are the following: 

(1) The ratio of the amount of the loan to the value of the property and the future building. 
(2) The personal guarantees of the entrepreneurial firm and the partners. 
(3) The terms of repayment: length of the term, fees, interest, arrears etc. 
(4) Possibilities and ways of repaying the loan upon extension or shortening the term of 

the repayment plan. 
In addition, there are other factors that can influence the final decision of the financial 

institution whether to allocate money and how much.
Thus, the entrepreneurial company enters into negotiations with a selected financial insti-

tution (usually a commercial bank) in order to provide the necessary financial resources for 
the project. The bank, on its part, organizes a study and, for the purpose, its expert evaluators 
or an external expert company evaluate the project and make a statement on acceptance or 
refusal to finance within a certain period. Based on the evaluation, the financial institution 
(bank) determines the amount of funding, which is up to 60–65% of the estimated project 
value. The rest of the financing, amounting to 35–40% of the project cost, can be obtained 
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through share capital. Raising capital by issuing securities is a matter of a regulatory frame-
work in individual countries. It is also important to know the functioning mechanisms of the 
capital markets. 

The funds, the shares of (the capital) in the case are obtained and distributed among the 
owners of the shares (the shareholders). Each share is a ‘security’ that has a pre-defined 
value, and represents the share of the ownership held by the owner who has purchased it. The 
value of the shares held by each owner determines the portion of the total capital that he/ she 
owns. The owners of shares may be both, the owners (founders) of the project (the activity), 
and external shareholders. However, for the recruitment of external shareholders, the shares 
must be pre-announced on the Stock Exchange, which will represent (express) their actual 
market valuation. The Stock Exchange is a secondary market where the shares of various 
companies are bought and sold at the expense and at the will of their owners. Shareholders 
(private investors, venture capital funds, private asset managers) are offered the option of 
investing funds in the hotel through shares and of expecting profits in the future under certain 
conditions.

International funding and support can also be used to finance projects. International fund-
ing in tourism is carried out by international organizations from the World Bank Group in 
the form of transfers or credits provided to developing and developed countries to finance 
infrastructure and other activities. These associations include: 

(1) The World Bank – for granting long-term loans. 
(2) The International Development Association – (IDA) – for the provision of low-interest 

loans. 
(3) The International Financial Corporation (ISF) – for private shares of equity.
Financial support for tourism and hotel development depends on the importance and the 

rationale of the projects and their significance for the local population and the tourist mar-
kets. The projects must have a solid foundation for the local and international tourism market 
and offer significant return on capital. However, investments in tourism, and in hospitality, in 
particular, are more risky than investments in many other sectors of the economy due to their 
slow returns and the rapidly changing tourism markets. Once 100% funding is guaranteed, 
the construction of the hotel begins, which must be done within the stipulated deadlines and 
usually for no more than 12–14 months. Any delay increases the value of the project and 
leads to losses for the entrepreneur.

CONCLUSIONS

The stages and procedures for the construction and the opening of a large hotel or hotel 
complex are summarized as follows: 

(1) Originating and shaping the idea of the hotel. 
(2) Development of conceptual design and/or a feasibility study by the entrepreneur. 
(3) Establishment of an owner company. 
(4) Selection of a designer and an architect. 
(5) Selection of a general contractor (construction/building company). 
(6) Selection of a company for the interior design. 
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(7) Selection of a hotel management company. 
(8) Finding appropriate and sufficient funding for the project (the hotel). 
(9) Initiation and completion of construction within the specified deadlines.
The main conclusion of the study is that entrepreneurship is a very risky activity due to 

the fact that even after the hotel is opened its financing continues, but the bank provides 
funds only under the condition of compliance with a certain debt-equity ratio of about: 40% 
equity and 60% debt. That implies that operating profit should be rising as a result of growth 
in the occupancy. If the profit does not grow, the bank may stop financing and the owners 
will be forced to seek a loan from another bank under new conditions. Due to the fact, that 
the value of the hotel is almost always ‘historically’ rising, the owners can rely on the rise 
of the hotel price at a ‘peak moment’ and sell the hotel in order to return the investment and 
make a profit. Either the funds received from the sale of the hotel may be below the initially 
invested capital, or alternatively, profit exceeding the value of investment may be realized, 
which illustrates both, the risk and the very profitable venture of the construction and opera-
tion of medium or large hotels.
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Съвременното географско образование се развива при „нови реалности“ и е из-
правено пред все по-високи обществени потребности и очаквания. Това се дължи на 
редица фактори, които са различни по характер, мащаб и начин на въздействие: об-
ществено-политически, социални, икономически, глобални образователни тенденции, 
нови научни ориентации и концепции, висши технологии и комуникации, променени 
личностни нагласи и ценности и др. В тази връзка новите реалности са сериозно пре-
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дизвикателство и те налагат съществени промени в характера на географското образо-
вание, като насочват вниманието и усилията към различни изследователски позиции.

Търсенето на качество и ефективност на географското образование винаги преми-
нава през образователния процес. И това е съвсем естествено, тъй като именно той съз-
дава условията за трансформиране на географската информация в личностно значими 
за живота и дейността на ученика знания, умения, компетентности и модели на поведе-
ние, и именно той е „средството за постигане на обществена и личностна ефективност“ 
(Цанкова, 2012, с. 445). Разкриването на спецификите на съвременния образователен 
процес по география, извеждането на основните фактори, които му влияят, очертава-
нето на характера на тяхното влияние с оглед постигане на качество и ефективност, 
неминуемо стъпва върху здрава психологическа основа и солиден изследователски 
фундамент. Във връзка с горепосоченото и поради твърде ограниченото представяне 
на проблематиката в съвременната специализирана литература у нас, в настоящото 
изследване се прави най-обща характеристика на психологическата основа на обуче-
нието по география. 

Проблематика на педагогическата психология са многостранните връзки в проце-
са на обучението; комплексният му характер; политическите и институционалните 
рамкови условия, както и обхвата на влиянието им; педагогическите цели и ситуа-
ции; вземането на адекватни решения и др. Съгласно нашите цели и изследователски 
интерес се насочваме именно към нея. Като научно направление тя обединява както 
педагогическа, така и психологическа проблематика. Това обяснява честата интерпре-
тация като самостоятелна поддисциплина на приложната психология, която си служи 
с теорията и методологията на психологията, прилагайки я в педагогически контекст. 
Педагогическата психология изследва обучението и учебно-възпитателния процес от 
психологическа гледна точка, ползвайки психологическата методика в практиката на 
обучението относно преподаването и ученето (по Elbing, 2001, 873; Mietzel, 1993, 22; 
Rinschede, 2007, с. 61 и др.). Тя се разглежда и като „теория на практиката“ (Ewert, 
1979, цит. по Rinschede, 2007, с. 61). Нейните задачи се свързват с „оптимизиране-
то на учебно-възпитателния процес, обучението и процеса на социализация“ (Mietzel, 
1993, с. 22). Ще се насочим към някои нейни „подобласти“, имащи пряко отношение 
и отражение в обучението по география – психологията на ученето, инструктивната 
психология, психологията на развитието и социалната психология. 

Модерната психология на ученето го дефинира като процес, който води до отно-
сително стабилни промени в поведението или в поведенческия потенциал (нагласи и 
ценности), и който се изгражда върху опита. То не се наблюдава директно, а се заклю-
чава по промените в наблюдаваното поведение (Mietzel, 1993, с. 87; Zimbardo, Gerring, 
1999, с. 206; Edelmann, 2000, с. 276; Bednorz, Schuster, 2002, с. 11). Според посоченото 
схващане ученето е процес, който се характеризира съгласно наблюдавано поведение. 
Предвид възможността да се е състояло учене, което не е показало резултат за извест-
но време, се допуска придобит потенциал за поведенческа промяна (нагласи, ценнос-
ти), който ще се отрази на поведението в последствие (Zimbardo, Gerring, 1999, с. 206). 

Промените в поведението или в поведенческия потенциал са относително стабил-
ни, някои от тях се забравят с течение на времето, а други се променят при последващо 
учене. Сам по себе си учебният процес се изгражда върху опита, т. е. посредством 
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активно взаимодействие на индивида с неговия околен свят. Опитът обхваща съби-
ране, възприемане, оценка, обработка на информация и той изразява реакция спрямо 
околния свят (пак там, 206–207). 

Ако ученето цели поведенческа промяна, то ще се свързва с всички сфери на пове-
дение на човека, т. е. не само когнитивната. Следователно обект на изследване и цел на 
географското образование и обучението по география ще бъде колкото когнитивното, 
толкова и инструменталното (психо-моторно), емоционалното и социалното поведе-
ние.

В специализираната литература все още не се предлага общовалидна теория на учене
то. Най-често се разглеждат асоциативното и когнитивното учене. Бихевиористичният 
подход на асоциативното учене приоритетно засяга „подлежащите на наблюдение 
учебни феномени“. Според него всички учебни процеси се основават на образуването 
на връзка/асоциация между отделни физически дразнения/стимули и наблюдавани ре-
акции/отговори. Индивидът се учи посредством механичното свързване на едно „пси-
хическо съдържание“ с друго. Подобно свързване би могло да е случайно или да бъде 
планирано от обучаващия. Подходът намира приложение в програмираното обучение 
или в учебна ситуация чрез „мозъчна атака“ (Steindorf, 2000, с. 56). 

Когнитивното учене се отнася предимно до събирането, обработката и приложе-
нието на информация. Ученето е процес на селектиране, структуриране, диференци-
ране и обхващане на взаимовръзки, в което човекът активно участва (пак там, 59). 
Следователно то е комплексен процес, който може да се раздели на три „същностни 
фази“ – придобиване, задържане и възпроизвеждане на наученото (Rinschede, 2007, 
с. 64). 

Като съставни части и аспекти на учебния процес в обучението, макар и с различна 
тежест, могат да се посочат:

 • мотивация за учене;
 • мозъчна атака;
 • стратегии на учене/стратегии на вземане на решение;
 • откривателско учене;
 • учене чрез решаване на проблеми;
 • разгръщане на креативността;
 • учене чрез понятия;
 • учене чрез приложение/трансфер (пак там).

За целите на изследването ще засегнем всеки от тях:
Мотивацията за учене е по-широко понятие за психически процес в индивида, кой-

то е причина да започне учебен процес, да се стимулира и да се управлява до постига-
нето на учебната цел. Следователно в процеса на обучение тя изпълнява три функции: 

 • активираща функция – учащият се идентифицира с тематичната област или проб-
лем, настройва се за събиране на информация или за придобиване на умение;

 • стимулираща функция – мотивацията за ученето осигурява на обучаемите „енер-
гията за учене“, посредством усилие, старание и концентрация, осигурява интен-
зивност и устойчивост на учебния процес;

 • управленска функция – от мотивацията за ученето зависят претенциите на уча-
щите се към себе си за перфекционизъм и за високи постижения, целеустреме-
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ността им да планират, да подреждат учебната си дейност, да преследват учебни-
те си цели (по Dieterich, Rietz, 1996, 263–265).

Тези функции биха могли да се реализират посредством различни видове мотива-
ция за учене. Една най-обща подялба ги разделя на интринзивна и екстринзивна моти-
вация. Разграничаването на двата вида обаче, не е безпроблемно, затова редица автори 
вече го избягват. По правило мотивацията за учене се търси именно в баланса интрин-
зивна – екстринзивна мотивация, които в хода на учебния процес се оценяват много 
различно. В крайна сметка, за да се постигне траен учебен успех, е необходима една 
„постоянна/винаги съществуваща мотивация“ в обучението. Това означава, че освен 
„входящата“ трябва да настъпи мотивация в цялостния по-нататъшен ход на обучение-
то за постигането на учебните цели. Така, при преследването на отделните подцели, 
във всяка от фазите на учебния процес (напр. фаза – разработване, затвърждаване, 
приложение или заключителна) е необходим мотивиращ стимул/дразнение. В реална 
учебна ситуация това може да се постигне посредством използване на мотивиращи 
методи на обучение или мотивиращи източници на информация (Gold, 1996, 24–31; 
Kirchberg, 1997, 66–67). 

Асоциативното учене в обучението по география намира приложение под форма-
та на мозъчна атака. Тя е обоснована по смисъла на конструктивистката дидактика. 
Чрез нея учащите се осъзнават своите налични знания. „Мозъчната атака“ е особено 
подходяща като метод за въведение в нова тема, нов раздел, учебна единица. В метода 
на модератора се представя чрез визуализиране на поредица от идеи. Разбира се, при 
упражняването на „мозъчна атака“ следва да се спазват правилата.

Стратегиите за ученето са планирани подходи и техники на учащите се, с чиято 
помощ и използвани методи се облекчава учебния процес и се гарантира постигането 
на учебните цели (Dieterich, Rietz, 1996, с. 266). Те са ментално представена схема или 
план на дейност за управляване на собственото учебно поведение, което обединява 
отделни последователни дейности (Krapp, Weidenmann, 2001, с. 248). През погледа на 
когнитивната психология това означава когнитивни структури и взаимовръзки да се 
обединят с учебен инструмент и посредством учебна операция да осигурят обработка-
та на информацията.

В обучението по география стратегии биха могли да се проектират предимно в 
рамките на проблемно обучение. Съгласно наличния интелектуален опит се активи-
зират и мобилизират определени възможности за вземане на решение от учащите. Те 
могат да бъдат от различно естество – съдържателно, методическо, информационно. 
„Негодните“ стратегии могат да се смятат за положителен опит при следващо констру-
иране на такива (Steindorf, 2000, 64–66).

Еквивалент на стратегията за ученето е стратегията на преподаването. Тя се 
отнася до планирания подход на преподаващия до реализирането на неговите цели. 
Стратегията на преподаването е особено подходяща за фронтално обучение, работа по 
групи, а също и при откривателските форми на обучението.

През погледа на когнитивната психология се разглежда също и откривателското 
учене. Според теорията на Брунър (1970/1973) учебният процес е особено ефективен, 
когато учещият сам обработва материала като един учен, който достига до знание със 
собствено изследване. Това означава, че учебното съдържание не е представено явно, 
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а е откривано от учещите се. Ключова роля тук има собствената дейност на учещия се, 
самостоятелното изследване и самостоятелното намиране на решение (Dieterich, Rietz, 
1996, с. 106). Като предимства на „откривателското учене“ се смятат:

 • откриването на причинно-следствени връзки; 
 • нагласа за изследователско учене;
 • запаметяване на повече информация;
 • по-високата учебна мотивация (интринзивна) (Rinschede, 2007, с. 66).

Критиката към „откривателското учене“ е насочена преди всичко към твърде висо-
кия разход на време, към факта, че не се налага всичко да бъде открито наново. 

В обучението по география такъв тип учене се осъществява най-често при експери-
ментиране, работа на терен, екскурзии или работа по учебни проекти. „За да се стиму-
лира „откривателското учене“, учащите се би трябвало да се сблъскват възможно най-
често с реални ситуации, така имат шанса да овладеят самостоятелно и изследвайки 
новото знание“ (Krapp, Weidenmann, 2001, с. 622). 

Ученето чрез решаване на проблеми се смята за вариант на откривателското, то 
обаче изисква и продуктивно мислене. Такова мислене предполага ново постижение и 
резултат от учащия (Steindorf, 2000, 64–65). Решаването на проблеми се смята за една 
от най-необходимите компетентности, формирани и развивани в процеса на съвре-
менното образование. Истински важните въпроси на бъдещия свят съдържат подобни 
проблемни положения, които Klafki (Klafki, 1996, с. 56) нарича „ключови проблеми“, 
например опазването на природната среда, социалното неравенство, глобалния дисба-
ланс, опазването на свободите и разбирателството между народите и др. Тук ясно се 
откроява ролята на географското образование и обучението по география за придоби-
ване на посочената компетентност.

В практиката идеалният ход на ученето чрез решаване на проблеми преминава през 
няколко стъпки:

 • разпознаване на проблема;
 • формулиране на хипотези;
 • стратегии за решение;
 • решаване на проблема;
 • потвърждаване, отхвърляне или модифициране на хипотезите;
 • рефлексия (по Rinschede, 2007, 67–68).

Разпознаване на проблема за ученика означава той да се сблъска, да стане чувстви-
телен към конфликт, конкретна ситуация или проблемно положение. Това се осъщест-
вява по възможно най-естествен път, защото само проблеми, които съответстват на 
хоризонта на опита на учениците, предизвикват и активна работа с тях. В този смисъл 
ученето трябва да се осъществява в близки до действителността ситуации (Mietzel, 
1998, с. 285; Werning, Kriwet, 1999, с. 3). 

За осъзнаване на проблема може да се използва „мозъчна атака“, решаването му 
обаче не активира само когнитивни структури. То включва винаги и афективно/емо-
ционално измерение, като любопитство, интерес, преживян успех и неуспех. 

По правило решаването на проблеми изхожда от хипотези. През погледа на учени-
ците това са вероятните възможности, които биха могли да доведат до решeние. Една 
по-нататъшна стъпка е формулирането на план, следствие от разиграване на различ-
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ните възможности. За проверка на хипотезите е необходима допълнителна информа-
ция, да се очертаят ясно следите, които я потвърждават. Много важно е да се провери 
валидността, необходимостта и приложимостта на намереното решение на проблема 
(Köck, Ott, 1997, 554–555). 

Освен предимствата на ученето чрез решаване на проблеми (напр., че насочва към 
самостоятелно мислене и дейност, че мотивира и стимулира креативността), към него 
се отправят някои критики. Такива са например, че то коства много време, че създава 
неспокойствие у учащите, че е подходящо само за надарени ученици. 

Връзката между решаване на проблеми и креативно мислене е съвсем очевидна. 
„Под креативност разбираме способността да се виждат нови връзки между елемен-
тите на дадена ситуация, да се продуцират необичайни идеи и хрумвания и да се от-
кроява от обичайната схема на мислене“ (Edelmann, 1979, с. 109). Макар понятието 
„креативност“ да се свързва с художествени и творчески възможности, в обучението 
по география то се смята за интелектуална креативност. Аспектът „нов“ не бива да се 
оценява твърде високо, а продуктът на креативността следва да е „нов“ само за учащи-
те се (Steindorf, 2000, с. 67). 

Креативното поведение в проблемни ситуации може да се стимулира чрез след-
ното:

 • учащите знаят какво се очаква от тяхната креативност;
 • насочват се към любопитство и поставяне на въпроси;
 • награждават се новите идеи и креативни дейности на учещите;
 • не се отхвърлят веднага несъществените и маловажни въпроси;
 • обучаващият ясно очертава равнищата на творческия процес;
 • учащите се насърчават към различни решения;
 • стимулират се въображението и игрите;
 • обучаващият знае, че креативността се развива в управляем процес (по Gage, 

Berliner, 1996, 154–156; Steindorf, 2000, с. 67; Mietzel, 1993, с. 167). 
Проблемно отношение към креативността е възприемането ѝ като най-главна цел 

на обучението, което води до незачитане на основополагащи теоретични знания и ос-
новни умения в учебния процес.

В процеса на обучение понятията изпълняват двойнствена функция. Първо, те 
позволяват икономичното протичане на учебния процес. От друга страна, те са ин-
струменти за по-нататъшно учене, които улесняват разбирането на неизвестното чрез 
обръщане към познатото (Rohlfes, 1997, с. 470). Ученето чрез понятия преминава през 
три стадия на развитие – дейностен, образен и символен. Тези стадии би следвало да 
се съобразяват в обучението по география при изучаването на географските понятия, 
например при „въвеждането в разбирането на картата“ – чрез игрови подходи, подчер-
таващи преживявания (дейностен стадий на развитие); при „формирането на релефа“ 
– чрез нагледни източници на информация, триизмерни модели (образен стадий на 
развитие); при „разглеждането на бита и културата на населението“ – чрез използване 
на религиозни символи (символен стадий на развитие).

В рамките на учебното планиране е от съществено значение и понятийният анализ. 
Тръгва се от подреждането на предстоящите за изучаване понятия в една йерархия. Те 
следва да се разграничат по същностни белези, които могат да се изразят чрез пред-
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ставителни примери. Във връзка с понятията се поставят упражнения, които винаги 
съдържат проблем. Учебното планиране завършва с обобщен списък от „думи“, които 
учащите трябва да знаят, за да могат да продължат напред (Mietzel, 1993, 131–132). 

Условията, необходими за изучаване на понятията, са:
 • Дефиниция – научаването на понятията се стимулира, когато пред учащия е на-

лице дефиниция, посочваща всички съществени белези. Дефиницията следва да 
се разработи по конкретен пример с „емоционална близост“ (напр. понятия от 
свободното време или спорта).

 • Осветляване на понятието от генетична и етимологична гледна точка – понятието 
се проследява в неговия процес на възникване, а също се осветлява етимологично.

 • Изтъкване на същностни белези – от учебно-психологическа гледна точка е по-
лезно за учащите се да разпознават съществените белези по разнообразни приме-
ри. Макар работата в реални ситуации на място да въздейства по-мотивиращо, за 
извличането на съществените белези тук се препоръчва използването на опросте-
ни чертежи, снимки и модели.

 • Положителни и отрицателни примери – като начало би следвало да се разглеждат 
позитивните случаи, но се препоръчва и комбиниране с негативните.

 • Подбор на достатъчен набор примери – наборът от подходящи примери, кой-
то е необходим за разбиране на понятието, се определя от възрастта, учебните 
условия, когнитивните стратегии на учащите, конкретността/абстрактността на 
самото понятие.

 • Вербализиране на постигнатото разбиране на понятието – необходимо е да се 
упраж нява придобитото разбиране, в противен случай се стига само до изброява-
не на „празни понятия“. 

 • Прикрепване на новите към вече познатите понятия – новите понятия би следва-
ло да бъдат въвлечени във взаимовръзки.

 • Контрол на учебната цел – с тестови въпроси се установява, могат ли учащите да 
извличат съществените белези (Mietzel, 1993, с. 132; Barth, Frey, 1999, 154–155).

Следователно изграждането на специализирана, ориентирана към учащите система 
от географски понятия, поставя географското образование и обучението по география 
пред огромно предизвикателство. Това се потвърждава от редица изследвания у нас и 
в чужбина. Често са използвани понятия, без те да са разграничени по своето значение, 
без да са дефинирани допълнително в речник или дефиницията им да не е достатъчно 
разбираема.

Ученето има смисъл, когато наученото е приложимо и преносимо в друга ситуация. 
Тогава справянето с проблеми предполага, че човек си спомня съществени понятия 
и правила и е в състояние да ги пренесе в актуалната ситуация. Това прехвърляне 
на учебен резултат и познавателна дейност, придобити в определени обстоятелства и 
ситуации, в други обстоятелства и ситуации се определя като трансфер (учебно прило
жение) (Mietzel, 1993, с. 155; Köck, Ott, 1997, 726–727). Могат да се пренасят знания, 
умения, способности, както и отношения и начини на поведение. Сферите на прило-
жение съответстват с измеренията на учебните цели (когнитивно, инструментално, 
афективно и акционално) и се изразяват посредством различни типове трансфер. Така 
например в дидактиката на географията се разграничават пространствен, съдържате-
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лен и методически трансфер, както и трансфер на отношение и начини на поведение. 
За целите на настоящото изследване ще маркираме всеки от типовете (по Rinschede, 
2007, 72–74):

 • Пространствен трансфер (латерален/хоризонтален) – положение на нещата, 
изуче но по даден пространствен пример се прехвърля върху подобно положение от 
друго пространство. Придобитите възгледи от частни примери се генерализират. Сле-
дователно изучаваното трябва да бъде приложимо за широк кръг примери (Везувий – 
други действащи вулкани по света; Алпите – други високи планини на Земята; Сахара 
– други големи пустини на Земята; Нил – други реки от различни региони на света). 
Структурирането на темите от различните пространства следва да бъде по следния 
подход: близко пространство – далечно пространство; далечно пространство – далеч-
но пространство; далечно пространство – близко пространство. Този тип трансфер 
цели разпознаването и сравняването на подобни и идентични елементи от различни 
примери в пространството, което се смята за основно географско познание. 

 • Съдържателен трансфер (съдържателно-когнитивен/вертикален) – когнитивните 
познания се нареждат в по-обхватни логически взаимовръзки и по-комплексни струк-
тури, когнитивни структури. Особения момент тук е изграждането на съдържателна 
връзка. Като пример могат да се посочат: осъществяването на връзката между опасно-
стите от вулканична активност и земетръсна дейност и строителството; или между гла-
да и етническите конфликти в развиващите се страни и имиграцията в страните от ЕС.

 • Методически трансфер (трансфер на подхода/поведенчески) – тук придобити 
„инструментални“ умения и способности се прилагат в други примери и ситуации. 
Като пример може да се посочи упражняването на метода за събиране на информация 
чрез интервю в класната стая преди да се приложи на място по време на екскурзия или 
проект. Друг пример – интерпретацията на източници на информация (снимка, кли-
матограма, карта) да се изучи и упражни първо по пример от околното пространство, 
след което подходът да се прехвърли върху примери от по-далечни региони. Целта на 
този методически трансфер е да се развиват умения и способности, да се формират 
навици и рутина за използване на географски научни методи.

 • Трансфер на отношение и начини на поведение (афективен/акционален) – тук става 
дума за преноса на отношение, предразсъдъци, нежелано или желано поведение върху 
друга тема или ситуация, както и в променен начин на поведение и дейност. Например 
да се прехвърли позитивното отношение към дадена чужда култура, разглеждайки раз-
личните култури в родния край. Друг пример – да се пренесе отношението към глобал-
ната екологична политика в конкретното житейско поведение на учениците.

Всеки трансфер, независимо от какъв тип е, трябва да предизвиква промени. Той 
може да е позитивен или негативен. Това означава, че може както да улеснява и сти-
мулира, така и да ограничава постигането на нови резултати и познания. Следователно 
обучаващият е изправен пред предизвикателството да създаде условията, позволяващи 
позитивен трансфер. От какво зависи „преносния ефект“? 

 • От използването на „ефективни“ учебни методи.
 • От по-високата степен на съгласуваност между примерите и ситуациите на трансфер.
 • От улесняването на познавателния процес.
 • От използването на примери и ситуации от живота и ежедневието на учащите.
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 • От развиването на по-широка „самодейност“ на учащите (Schröder, 2000, с. 207; 
Steindorf, 2000, 70–71).

В учебния процес по география могат да намерят употреба всички типове трансфер. 
Важното за учащите е трансферът да бъде съзнателен.

От изтъкнатото по-горе става ясно, че знанията от психологията на ученето биха 
могли да придобият много важна роля за осъществяването на успешно обучение. 
Подобно на педагогическата психология и инструктивната психология разглежда 
процеса преподаване-учене, фокусът тук обаче е върху въздействията на типа препо-
даване/обучаване върху учащите. От интерес за нас са въпросите, имащи съществено 
значение за учителя като „съставител на обучението“ (Mietzel, 1993, 198–243): 

 • Относно адекватния подбор на целите, които трябва да са известни на учениците 
– преди да започне процесът на обучение учителят следва в рамките на предварителна-
та подготовка да реши по какъв начин ще привлече вниманието и какво ще трябва да 
научат неговите ученици. Това означава, че той има задачата за определи конкретните 
учебни цели. Много важно тук е да не се допуска едностранчивост, например относно 
овладяването изключително на знания (когнитивни учебни цели). Конкретизирането 
на учебните цели обаче, в известен смисъл ограничава употребата на „отворени“ ме-
тоди в обучението за евентуално възникнали оригинални и нови проблеми и решения. 
Във връзка с това в литературата се говори за „експресивни“ учебни цели. Тези цели 
насочват към ситуация, в която да работят учениците, или към проблем, който да раз-
глеждат, но без да се конкретизира какво точно следва да се усвои. Една „експресивна“ 
цел подканва към проучване (пак там, 202–203). За практиката на обучението по гео-
графия от значение са преди всичко ясно и разбираемо конкретизираните учебни цели.

 • Относно подбора на подходящите методи на обучение, форми на работа и из-
точници на информация – след конкретизирането на целите съвсем естествено следва 
въпросът за постигането им. Съвременният процес на обучение изисква все по-широко 
„методическо разнообразие“ от методи на обучение (традиционни и нетрадиционни), 
от форми на работа (самостоятелна, групова, партньорска), от използвани източници 
на информация. Изисква се „гъвкаво застъпване“ между тях. В същото време се крити-
кува използването само на един метод, форма или източник на информация, дори и да 
е смятан за „твърде“ модерен и ефективен. Подборът на методи, форми и източници 
на информация следва адаптивността към учебното съдържание и към учебната ситуа-
ция, от научна и от мотивираща гледна точка. Обичайно е да се предпочита метод или 
източник на информация, който предизвиква вниманието и активността на учениците. 
В същото време не може да се смята, че привличане на внимание и стимулиране на 
активност задължително ще водят до най-голямата учебна ефективност. Това озна-
чава, че е необходимо да се отчита и „индивидуалната разлика“ между учениците по 
отношение интелигентност, стил на учене, интереси, работно поведение, отношение, 
мотиви и др. личностни характеристики. Не всеки вид „инструкция“ е подходящ за 
всеки ученик (пак там, 214). 

Промените в човека от физически и психически характер, свързани с възрастта, се 
изследват от психологията на развитието. Тя извежда кои са тези промени (когни-
тивни, физико-моторни, емоционални) и защо се осъществяват (Dieterich, Rietz, 1996,  
с. 111; Zimbardo, Gerrig, 1999, с. 450). Различни по-стари теории систематизират 
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и опро стяват процеса на развитието на хората посредством поделянето му на фази. 
Такъв подход съответства на потребността от „обзорна систематика“. Той обаче крие 
опасността развитието на човека да бъде разбирано по-еднотипно, отколкото е то 
в действителност. Във връзка с това състояние на развитие у деца на еднаква въз-
раст, възприемано като твърде еднотипното, би насочило и към грешно възприемане 
на съответната учебна и социална компетентност. Може да се изходи дори от факта, 
че учениците са в „перманентно индивидуално развитие“ (Rinschede, 2007, с. 77). 
Следователно възрастта на учениците не може да се смята като сигурен показател, 
представящ тяхното когнитивно, инструментално, социално и емоционално развитие. 
Интерес за нас представлява подходът на модерните теории от психологията на раз-
витието, според който приоритетно се разглеждат интересите, готовността за учене, 
способностите за учене на човека, миналите и настоящите въздействия на външната 
среда. Изхожда се от схващането, че всяко комплексно действие е обусловено колкото 
от биологичната наследственост, толкова и от личния опит. В такъв смисъл се раз-
глежда и ученето (Mietzel, 1993, с. 214).

По подобен начин следва да се разглежда и развитието на интелигентността (проти-
чащо в различни измерения), т. е. не като преминаване през еднотипни установени фази, 
а като протичане на „перманентен индивидуален процес“, повлиян в различна степен от 
заложбите у човека и от въздействието на околния свят върху него. Интерес за нас пред-
ставлява пространствената интелигентност. Тя най-общо се описва като „разбиране 
за пространството“ и означава реална или информация за пространството получена от 
източник не само да се възприеме, но и да се обработи, интерпретира и оцени. В литера-
турата се употребяват понятия като „пространствена представа“ и „пространствено мис-
лене“, те обаче стесняват обхвата на интелигентността до умение за възприемане (пред-
ставата) или до мисловната обработка (мисленето). Въз основа на това тук се приема 
като най-близко до пространствената интелигентност, „пространственото разбиране“. 
От географска гледна точка то се свързва не просто с „физио номичното“ местоустановя-
ване на обектите в пространството, а до разкриването на каузални/причинно-следствени 
и функционални връзки и отношения, т. е. историко-генетичен, процесуален, планов и 
прогностичен прочит на пространството (Rinschede, 2007, с. 78).

Развитието на „пространственото разбиране“ е анализирано в много изследвания. 
Примерно проучване на пространствения опит на ученици от различни възрастови 
групи разграничава три равнища на пространствения опит (Stückrath, 1963):

 • Равнище динамична подредба (6–8 г.) – пространственият опит се ограничава 
около отделни места и обекти, без да се установява взаимовръзка между тях.

 • Равнище конкретна подредба (9–11 г.) – многообразието от обекти се пресъздава 
като траектория в пространството.

 • Равнище фигурална подредба (12–15 г.) – тук е възможно прецизиране относ-
но разположение на обектите, големина, отдалеченост, геометрична, фигурална 
структура.

Следователно учениците са способни да придобият собствен поглед и да се ориен-
тират в пространството по географската карта едва на равнище фигурална подредба.

По-нови изследвания обаче се дистанцират от придържането към равнища/нива на 
развитие на пространственото разбиране. Те подчертават, че посредством „кондицио-
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ниране“ може да се променя това разбиране (т. е. посредством учебни мероприятия) 
(Engelhardt, 1977; Aebli, 1976). Това означава, че ориентирането в пространството не е 
задължително да следва възрастта на детето, по-скоро при различна възраст могат да 
се наблюдават еднотипни и/или различни постижения – при еднаква възраст.

От посоченото по-горе може да се установи, че „пространственото разбиране“ в на-
чалното училище се определя посредством „силен егоцентризъм“, от който учениците 
постепенно се откъсват. Техните мисловни възможности се насочват все още най-вече 
към възприемането (Schäfer, 1984, с. 191, In: Rinschede, 2007, с. 80). На около 14–15 
години учениците започват да се концентрират около детайлите, които предизвикват 
интереса им. Затова и обзорът е възможен едва в края на конкретна учебна едини-
ца. Във връзка с това по-мотивиращ тук е индуктивният подход. Използването на де-
дуктивния подход за развиване на „пространственото мислене“ е подходящо чак след 
16–17 година.

Следователно психологията на развитието предоставя многобройни изводи и 
адекватни препоръки за осъществяването на обучението по география. Така напри-
мер относно развиването на пространственото мислене, от нея може да се изведе 
основополагащата последователност за използване на съответните източници на ин-
формация в процеса на обучението. Нагледните източници на информация следва 
да доминират в по-малките класове или в началото на съответна учебна единица (в 
по-горните класове), преди да бъде представен абстрактен източник на информация, 
който ще има обобщаващ характер върху структурите, връзките, процесите в прос-
транството.

В дидактиката на географията се дискутира развитието на „пространственото раз-
биране“ най-често във връзка с развиването на разбирането за картата (Bollmann, 1992, 
349–362; Nebel, 1992). Смята се, че работата по картата следва да започне едва след 
5 клас, на равнище фигурална подредба, респективно формални мисловни операции 
(Rinschede, 2007, с. 81). От гледна точка на съвременната психология на развитие-
то обаче се разчита във все по-голяма степен и на въздействието на външната среда. 
Подобно външно въздействие върху развитието на пространственото разбиране при 
въведението в разбирането за картата представлява използването на различни мето-
ди на обучение и медии/източници на информация. Във връзка с това се предполага, 
че днешните ученици биха могли да бъдат въведени в разбирането за картата още в 
началното училище. Изхожда се от факта, че използването на изкуствено създадения 
ландшафт днес е нещо естествено, разбиращо се от само себе си. 

Общо психологическо разглеждане на индивида при несъобразяване на социалните 
връзки би било абстракция, тъй като не съществува индивид без никакви социални 
контакти. Социалната психология изследва социалните фактори на въздействие вър-
ху индивидуалното и поведението в групи. Най-често обхващаните и анализирани 
реакции под социално въздействие са мисли, чувства, действия, начини на поведе-
ние. Съществуват двустранни въздействия между индивида и неговия социален свят 
(Dieterich, Rietz, 1996, 307–308).

Социалната психология обхваща многостранни проблемни области. Посочват се: 
социално въздействие; интеракция и комуникация; социална мотивация и емоция (вкл. 
интереси); социални норми; нагласа; социално възприемане (вкл. стереотипи и пред-
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разсъдъци); социално учене и социализация. Следователно нейни основополагащи за-
дачи следва да бъдат:

 • очертаване взаимодействието между индивидуалния фактор и социалната среда, 
от една страна, въздействието на индивида върху средата, от друга – отражението 
на средата върху индивидуалното поведение;

 • създаване на динамична „тренинг-методика“ за развиване на умения и способ-
ности за индивидуално самоосъществяване в социални ситуации, за интеграция в 
групи и в социални контакти (по Thomas, 1991, 9–10). 

Интерес за нас представлява открояването на проблемните области от социалната 
психология, както и техните основни задачи, погледнато през перспективата на гео-
графското образование (по Rinschede, 2007, 82–91):

 • Интеракция и комуникация – социалната интеракция засяга взаимодействието 
между две или повече лица, тяхното срещуположно влияние. Според този подход ко-
муникацията описва обмена на информация (вербален или невербален). Тази кому-
никация се улеснява при наличие на когнитивни структури (Zimbardo, Gerrig, 1999, 
с. 260). Благодарение на тях учениците могат да обсъждат дадена тема. По време на 
комуникация те си представят, например подялба, схема, модел, структурирано табло, 
синоптична схема и др. Техният спомен е структуриран в този смисъл. В обучението 
по география комуникацията се осъществява между учениците вътре в група и между 
групи, които обработват най-често източници на информация. Същевременно опреде-
лени методи на обучение стимулират, респ. препятстват комуникацията.

 • Мотиви и интереси – понятието „мотив“ е по-широко понятие, което се дефи-
нира с различни определения: интерес, потребност, повод, водеща идея за дейност 
и подобни. Разграничават се първостепенни и второстепенни мотиви. Те отразяват, 
от една страна, вродени и свързани с възрастта емоционални отношения, от друга – 
придобити такива посредством социални контакти. Изразяват се в предпочитания 
към определени обекти и дейности (Dieterich, Rietz, 1996; Köck, Ott, 1997, с. 488; 
Prenzel, Schiefele, 2001, 919–930). Правени са редица изследвания на интересите на 
учениците към географското образование (Hemmer, Hemmer, 1995, 1996, 1997, 2002; 
Bayrhuber, 2002; Hemmer, 2005). В тях учебният предмет се откроява като един от 
любимите. Очертава се ясно зависимостта между интереси на учениците и теми, 
предвидени за изучаване от тях. Като теми, предизвикващи най-силен интерес, се 
сочат „екзотичните и авантюристичните теми“, например засягащи екологични про-
блеми. По-ограничен интерес се наблюдава при изучаване на социално-икономиче-
ската география, например география на транспорта, индустрия и др. Откроена е и 
тенденция към нарастване на интереса с по-силното обвързване на учебното съдър-
жание с живота на човека, с неговите норми и ценности. В регионалната география 
най-силен интерес предизвикват, от една страна, високо развитите страни, например 
САЩ и Западна Европа, от друга – екзотичните страни, например от Латинска Аме-
рика, Индия, от Черна Африка. Наблюдава се и друга тенденция – на зависимост 
между интересите на учениците и използваните методи и източници на информация 
в обучението. Най-силен интерес предизвикват методи и източници на информация 
с оперативна и директна нагледност (напр. експерименти, филми, екскурзии), а най-
слаб интерес – съответно по-абстрактните източници на информация, също работата 
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с учебника. Следователно в процеса на обучението по география трябва да се залага 
на нагледността и ориентирането към дейност. Това би стимулирало развитието на 
„методическата компетентност“ на учениците, посредством самостоятелното извли-
чане и обработване на информация от тях.

 • Социално възприемане – то стъпва върху обществено-културни норми и цен-
ностни системи, белязано е от принадлежността към дадена обществена систе-
ма посредством съответен „социален поглед“ (Thomas, 1991, с. 163). Социалното 
възприе мане се насочва чрез подходи, като: селекция; организация на възприемане-
то чрез потребности, мотиви, навици за възприемане; акцентиране върху актуални 
възлови точки; фиксиране върху обичайни, респ. очаквани обекти (Köck, Ott, 1997; 
Vogel, 1999, 126–128). Човешкото поведение в процеса на възприемане преминава 
през няколко стъпки: създаване на хипотеза от индивида; възприемане, т. е. съ-
биране и обработване на информация; оценка; решение; поведение (Vogel, 1993, 
286–293). Защо е необходимо учениците да разберат различните типове възприема-
не? Защото възприеманото реално пространство от тях и от всеки е субективно. Във 
връзка с това следва да се разглеждат важни обучението по география представи за 
хора и пространства, които изграждат субективно възприемане и впоследствие го 
повлияват. 

 • „Интелектуални карти“/„когнитивни карти“ – те са израз на субективната 
представа за ситуация в пространството, за територия или страна, за дистанция 
между лица или групи. По правило не са съгласувани с реалните отношения, а са 
резултат от субективна селекция на пространствената действителност (Leser, 1998,  
с. 504; Volkmann, 1999, с. 103; Köck, Stonjek, 2005, 75–175). Възприетото и изживя-
но гео графско пространство се „картира“ в човешкия мозък по отношение разполо-
жение, разстояние, големина, граници, оформяне и се съхранява там. Следователно 
възприе мането на пространството е белязано от социално-психологично и инди-
видуално влияние и се проявява като субективно отражение на действителността. 
Съхраняването им се осъществява в две форми: върху карти, изображения, пъте-
писи, филми от пътувания и др., където пространството е представено субективно 
от автора; в съзнанието, повлияно от реалните контакти с действителността или с 
източника на информация. Това субективно представяне на действителността пред-
ставлява процеса на възприемане, на преценка, равнището на вземане на решение. 
То е основата за изграждане на поведение, за вземане на решение в пространството, 
за бъдещ начин на поведение (Volkmann, 1999, 103–104). Следователно задача на 
обучението по гео графия е да насочи и обективизира „пространствената картина“ на 
учениците чрез: допълване на пространствените представи и попълване на празноти; 
коригиране на грешна информация; осъзнаване от учениците на своите субективни, 
непълни представи; осъзнаване съществуването на „когнитивни карти“ и у други-
те; възприемане представената действителност върху източник на информация като 
субективна, т. е. „медийна критика“/критика на източниците на информация. Във 
връзка с това остават отворени въпроси като: как да се разпознаят субективните из-
кривявания, включително в източника на информация?; какво влияние ще имат „но-
вите медии“ с тяхната осъзната промяна на действителността върху изграждането на 
„когнитивните карти“ у децата?
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 • Предразсъдъци и стереотипи – понятията често се използват като синоними, но 
съществува разлика между тях. Предразсъдъците са предубедено мислене и представи 
от опростен, акцентиран, и често – негативно насочен тип, за определени лица, групи 
или обекти, които дълго време не се променят. Те биха могли да съществуват под 
формата на стереотип (Dieterich, Rietz, 1996, 451–452). Стереотипите са схематизи-
ращи, класифициращи и често изкривяващи „когниции“ и представи по отношение 
на различни положения на нещата. Може да се разграничи между това, какво една 
група мисли за себе си, и какво другите мислят за нея (пак там, с. 406). Разрушаването 
на предразсъдъците представлява централна задача на обучението по география. Гео-
графската информация за култура и начин на живот в различните региони на земята 
тук не е достатъчна. Тъй като предразсъдъците отчасти са основани върху „ирацио-
нално“, това налага емоция и дейност. Обучението следва да е отворено към другите 
култури в класа, в училището, в обкръжението. Предвид факта, че предразсъдъци се 
установяват още в детските години, то „интеркултурното обучение“ следва да започне 
от по-рано. Учениците трябва да осъзнаят и да откриват такива, например в учебници, 
в туристически брошури и др. Интензивна работа с други култури разрушава предраз-
съдъците (Kirchberg, 1997, с. 82). 

 • Световната картина – географската световна картина е белязана от „когнитивни 
карти“, от предразсъдъци и стереотипи, от субективно възприемане и представяне. Ре-
лигии, идеологии, науки, политики изтъкват характерните перспективи. В допълнение 
на това географската световна картина има пространствен компонент (Haubrich, 1996, 
с. 4). Следователно тя се състои от знания за: глобалните съотношения в мащаб и раз-
положение; различните начини на живот и стопанска дейност; за основополагащите 
природни и културно-географски условия (Haubrich, 1998, 115–126; Schneider, 1999, 
с. 172). „Картината на света в нашите глави“ е резултат по-малко от непосредствена 
нагледност и възприемане и много повече – от предадена информация чрез източници. 
Самият „информационен посредник“ зависи от съответния набор информация, както и 
от идеологията на своя продуцент (Haubrich, 1996, с. 6). Цел на обучението по геогра-
фия е преди всичко да обективизира световната картина на учениците. Необходимо е 
първо те да осъзнаят субективността на своята картина.

 • „Социално учене“ и социализация – социализацията е обобщено определение за 
процес, продължаващ през целия живот, в чийто ход индивида израства, сблъсквай-
ки се активно с други хора, в двустранно въздействие с обкръжаващия го обществен 
ред, в осъществяване на ценностите, нормите и очакванията на обществото (Köck, Ott, 
1997, с. 672). В социалната психология често „социалното учене“ се разглежда като 
подобласт на социализацията. То стъпва върху познанията от психологията на ученето 
и разглежда учебния процес в социален дейностен и обстоятелствен контекст. Следо-
вателно описва придобит социален опит в интеракция с други лица и групи, промяна 
на поведение и представи (Thomas, 1991, с. 198). „Социалното учене“ съдържа следни-
те аспекти и цели, представени в табл. 1. 

Следователно упражняването в „социално учене“ може да се стимулира чрез: внед-
ряване в учебното съдържание на теми, обвързани с интересите и опита на учениците, 
теми на „интеркултурното учене“ и екологичното възпитание; използване на интерак-
тивни методи на обучение; разработване на ученически проекти.
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В заключение ще акцентираме още веднъж върху някои основни положения:
 • Съвременното географско образование се развива при „нови реалности“, изпра-

вено е пред все по-високи обществени потребности и очаквания. Това се дължи 
на редица фактори, различни по характер, по мащаб и начин на въздействие.

 • Посочените по-високи потребности и очаквания налагат промени в образовател-
ния процес по география, насочени главно към създаването на условия за транс-
формирането на географската информация в личностно значими за живота и дей-
ността на ученика знания, умения, компетентности и модели на поведение.

 • Тези промени неминуемо трябва да стъпят върху здрава психологическа основа 
и солиден изследователски фундамент, който да очертае основите на учебния 
процес по география, факторите, които му влияят, характера и спецификата на 
тяхното влияние.

 • Психологията на ученето, инструктивната психология, психологията на разви-
тието и социалната психология имат пряко отношение и отражение в обучението 
по география. Тяхното влияние се проектира явно в обучението по география.

 • С оглед постигане на по-високо качество и ефективност от географското обра-
зование, следва да се задълбочат изследователските търсения в дидактиката на 
географията до откриване на вярната психологическа основа на обучението по 
география в българското училище. 

SUMMARY

The main problem in contemporary geography didactic is the demand for quality and 
efficiency of geography educational process. The topicality of this issue is conditioned by 

Таблица 1
Table 1

Аспекти и цели на „социалното учене“ (по Köck, Ott, 1997, с. 670)
Aspects and goals of “social learning” (by Köck, Ott, 1997, 670)

Аспекти и цели на социалното учене 

Учебни подходи за овладяване на социална компетентност, като:
• намиране на себе си, самоопределяне;
• умение за адекватно адаптиране;
• развиване на умения за комуникация;
• развиване на интерактивно умение и компетентност за дейност;
• упражняване на конкретни роли;
• развиване на умения за участие в конфликтна ситуация.

Учене заедно с другите, напр.:
• съвместно справяне с учебните задачи.

Упражняване в „сблъсък един с друг“, напр.:
• упражняване на правила на съвместния живот.

Социална интеграция:
• по смисъла на разрушаването на социалното неравенство.

Упражняване на „политическо умение за дейност“
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the requirements of Bulgarian society towards geographic cognition and knowledge, and the 
ability of individuals for successful social and professional adaptation and realization. These 
needs call for changes in geography educational process, mainly aimed at creating conditions 
for transformation of geographic information into knowledge, skills, competences and pat-
terns of personality that are relevant to the life and activity of the student. All these changes 
should originate from strong psychological basis and comprehensive research background. 
Thus it will be easy to delineate the basis of geography training process and factors which 
influence it, and their nature and specifics. In current paper are explored the psychology of 
learning, instructional psychology, developmental and social psychology and their impact 
and interrelations with geography training. In regard to this a special attention is paid to:

 • Changes in pupils’ behavior and/or their behavioral potential as result of learning pro-
cess in geography training (cognitive, psychomotor, emotional and social). 

 • “Aspects” of learning process in geography training (study motivation, brainstorm-
ing, strategic learning/taking decisions, innovative learning, problem based learning, 
unfolding the pupils’ creativity, concept-based learning, transfer learning with applica-
tion)

 • The impact of different types of teaching and training (based on adequate goals, on ap-
propriate training methods, work forms and sources of information).

 • Spatial intelligence (as “understanding of space”).
Problematic aspects of social psychology analyzed from the viewpoint of geography 

education (interaction and communication; motivation and interests, social perception, 
“mind/cognitive maps”, prejudices and stereotypes, “world picture”, “social learning” and 
socialization).  
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In the study are tested and compared 7 indexes that can detect indicators of vegetation drought stress – NDII 
(Normalized Difference Infrared Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), MSI (Moisture Stress 
Index), VSDI (Visible and Shortwave Infrared Drought Index), NMDI (Normalized Multi-band Drought Index), 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index). The indexes are compared by 
using Landsat 8 image acquired on 23.09.2013, where can be observed drought impact on the forest areas. The study 
area is Strandja Nature Park. It is characterized by high temperatures and minimum precipitation in the summer 
months which leads to drought. The indexes are tested in areas with healthy vegetation and dry vegetation. MSI has 
shown the best ability to distinguish dry vegetation from healthy vegetation. It can identify vegetation drought stress 
by assessing vegetation water content.

Key words: remote sensing, drought, forest ecosystems.

INTRODUCTION

Drought is a natural phenomenon that can cause serious environmental, social, and eco-
nomic consequences (Du et. al., 2017). The reasons for drought occurring can be different, 
but the main reason is associated with low precipitation (Zhang et al., 2013c). Because of 
its complexity, there are many definitions for drought based on the context (Palmer, 1965). 
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According to Wilhite and Glantz (1985), there are more than 150 definitions for drought. 
Based on this definitions, droughts can be classified into four groups – meteorological, ag-
ricultural, hydrological and socioeconomic. Meteorological drought is defined by lack of 
precipitation, while agricultural drought reflects soil moisture deficit. Hydrological drought 
is affected by a shortage of streamflow and ground-water supplies. Socioeconomic drought is 
associated with water supply and demand (Hao and AghaKouchak, 2013; AghaKouchak, et 
al., 2015). Each type of drought can be characterized in three dimensions: severity, duration, 
and spatial distribution (extent) (Zargar et al., 2011).

Future climate changes are likely to increase the mean temperature, which can lead 
to significant drying in some regions (Dotzler et al., 2015). Such changes will reduce the 
soil moisture and impact the forests directly by tree mortalities, and indirectly – by in-
sect outbreaks and fires (Norman et al., 2016). Drought characterization enables drought 
early warning and assessment of the risk, which allow improved preparation, planning and 
reducing the damage. (Zargar et al., 2011) Therefore, drought monitoring is crucial for 
identifying the spatial extent and impact of the drought. Because of the different types of 
droughts, multiple indicators can be used for its assessment – precipitation, temperature, 
evapotranspiration, soil moisture, streamflow and groundwater levels (Anderson et al., 
2011). The best way to describe the severity of the drought and comparing drought from 
different regions is by using indexes (Heim, 2002). The indexes are quantitative measures 
that characterized the level of drought by assimilating data from one or several variables 
(indicators) in a single numerical value (Zargar et al., 2011). The drought is usually assess-
ing by data from weather stations, like precipitation and temperature, which usually have 
limited spatial coverage (Gu et al., 2007). Remote sensing can quickly provide inexpensive 
spatial data for drought investigations (Amalo et al., 2017). Satellite images can provide 
various information, so remote sensing can be used in many ways to identify drought vul-
nerability areas with satellite images by assessing water content in vegetation, vegetation 
phenology, evapotranspiration, temperature etc. (Mildrexler et al., 2016; Liu et al., 2015; 
Kogan et al., 1995).

There are different types of sensors that can be suitable for drought indicators assess-
ment. Sensors, which operate from visible to shortwave infrared spectrum (400–2500 nm), 
are suitable for detection of vegetation biophysical parameters and vegetation water content, 
which are considered as main indicators of plant stress (Ceccato et al., 2001; Govender et al., 
2009). The visible spectrum (400–700 nm) has been used for detection of healthy vegetation 
by the higher absorption in the blue region (400–520 nm) and the red region (630–690 mm). 
If the vegetation has water deficit the chlorophyll production will decrease and affect the 
absorption in the blue and red bands. The near-infrared (NIR) spectrum (740–1300 nm) is 
very sensitive to leaf internal structure and is barely affected by water content. The shortwave 
infrared (SWIR) spectrum (1300–2500 nm) is strongly affected by vegetation water content, 
as highest absorption has the range from 1550 to 1750 nm (Zhang et al., 2013b; Tucker, 
1980). Thermal infrared sensors (6000–15 000 nm) can provide information for surface tem-
perature. Active sensors can also have application in drought assessment like soil moisture 
estimation (Ceccato et al., 2001).

The objective of this study is to compare several indexes and find out, which index is the 
most suitable for monitoring drought impact on forest vegetation in the study area. It will be 
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assessed the abilities of the indexes to discriminate dried vegetation from healthy vegetation 
and it will be identified threshold values for both types of vegetation. 

STUDY AREA

The study area is Strandja Nature Park, which is located in the southeastern part of 
Bulgaria with a total area of 1163 km2. The relief is hilly and low mountainous with the high-
est peak Gradishte (710 m). The area is characterized by Continental Mediterranean climate 
type with hot dry summer and mild winter. The maximum precipitation is during the winter 
and the minimum is during the summer. Over the last decades has been observing reducing 
of the precipitation, which leads to drought in the summer. The longest rivers in the area are 
Veleka and Rezovska. The soils are represented by 7 main types, of which Luvisols (LV) and 
Alisols (AL) are most common. About 80% of the territory is occupied by forests. Strandja 
Nature Park is rich in biodiversity. The forest vegetation has remained tertiary relict and there 
are many unique and rare species like Rhododendron ponticum, Vaccinium arctostaphylos, 
Ilex colchica etc.

Fig. 1. Study area
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DATA

All indexes are compared by using a single Landsat 8 image for the study area (Path/
Row – 181/031) acquired on 23.09.2013. The Landsat 8 image has 11 bands (Table 1) with a 
spatial resolution of 15 m (band 8), 30 m (band 1 to 7 and 9) and 100 m (band 10 and 11). The 
image is download from the USGS website. This is a standard L1TP product, which is radio-
metrically, topographic and geometrically corrected (https://landsat.usgs.gov/landsat-8-l8-
data-users-handbook-section-4). The image is presented in units of DNs (Digital Numbers), 
which are converted to surface reflectance by FLAASH algorithm in ENVY 5.8 software. 
For ground truth, it is used Bing Aerial map layer in Quantum GIS and historical images from 
Google Earth Pro 7.3.1. For verification, The Bing Aerial map is compared to old images in 
Google Earth Pro acquired on 19.09.2013, which is 4 days earlier than the Landsat image. By 
Fishnet tool in ArcGIS 10.4 software, was generated polygons with the same size as Landsat 
image (30 m) to extract the pixel values for every index.

Table 1
Landsat 8 bands (https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites)

Landsat 8
Operational 
Land Imager 

(OLI) 
and 

Thermal 
Infrared 
Sensor 
(TIRS)

Bands Wavelength 
(nanometers)

Resolution 
(meters)

Band 1 – Ultra Blue (coastal/aerosol) 435–451 30

Band 2 – Blue 452–512 30

Band 3 – Green 533–590 30

Band 4 – Red 636–673 30

Band 5 – Near Infrared (NIR) 851–879 30

Band 6 – Shortwave Infrared (SWIR) 1 1566–1651 30

Band 7 – Shortwave Infrared (SWIR) 2 2107–2294 30

Band 8 – Panchromatic 503–676 15

Band 9 – Cirrus 1363–1384 30

Band 10 – Thermal Infrared (TIRS) 1 10600–11190 100

Band 11 – Thermal Infrared (TIRS) 2 11500–12510 100

METHODOLOGY

In this study will be evaluated and compared 7 indexes that can detect indicators of veg-
etation drought stress. Five indexes (NDII, NDWI, MSI, VSDI, NMDI) are typical drought 
indexes, which can be used in drought monitoring by assessing the leaf water content of the 
plants. The other two (NDVI and EVI) are the most common vegetation indexes, which can 
be used for assessing vegetation condition. The indexes are calculated by Band Math tool in 
ENVI software.
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NDII (NORMALIZED DIFFERENCE INFRARED INDEX)

NDII is developed by Hardisky et al., (1983) and tested with Landsat data. It is based on 
the NDVI formula, but the red is substitute with SWIR band (1). NIR band (760–900 nm) 
is sensitive to biomass and SWIR band (1550–1750 nm) is sensitive to water content. The 
values of NDII range from – 1 to 1, as negative values mean that NIR band values are greater 
than SWIR band values, which indicates canopy water stress (Sriwongsitanon et al., 2016). 
This expression can be found with different names, as NDWI (Chandrasekar et al., 2010) or 
LSWI (Zhang et al., 2013a):

 NDII = (NIR850 – SWIR1650) / (NIR850 + SWIR1650). (1)

NDWI (NORMALIZED DIFFERENCE WATER INDEX)

The index is proposed by Gao et al., (1996). He used two bands of MODIS data to esti-
mate vegetation water content – NIR (860 nm) and SWIR (1230 nm). Because of the absorp-
tion abilities of the leaf water content in the shortwave infrared (1300–2500 nm) spectrum, 
the index has been modified with different SWIR bands. Chen et al. (2005) and Chandrasekar 
et al. (2010) have been used the same equation, but with SWIR band centered at 1640 nm 
(NDWI1640) and SWIR band centered at 2130 nm (NDWI2130). In this study is used NDWI2130 
as a combination of NIR band (860 nm) and SWIR band (2130 nm) (2), which corresponds 
to band 5 (NIR) and band 7 (SWIR2130) of Landsat 8 data:

 NDWI2130 = (NIR850 – SWIR2130) / (NIR850 + SWIR2130) (2)

MSI (MOISTURE STRESS INDEX)

MSI is simple ratio index that is used for leaf water content assessment. It is proposed by 
Hunt and Rock (1987), by using the ratio of SWIR band of around 1600 nm and NIR band 
at 820 nm (3). The index is inverted relative to other indexes that assess vegetation water 
content, thus higher values indicate more water stress. The values range from 0 to 3 (Welikhe 
et al., 2017):

 MSI = SWIR1600/NIR820. (3)

VSDI (VISIBLE AND SHORTWAVE INFRARED DROUGHT INDEX)

VSDI is developed by Zhang et al. (2013b), for monitoring agriculture drought by assess-
ment soil and vegetation moisture. It is applied to MODIS data by using three bands – SWIR 
(centered at 1640 nm), Red and Blue (4). The SWIR and the Red bands are the moisture-
sensitive bands and the Blue band is used as a reference band. The combination of (SWIR 
– Blue) and (Red – Blue) may maximize the moisture variation and better estimate surface 
water for different land cover types. Finally, it is subtracted by 1 to make VSDI positively 
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correlated to moisture variation. The values range from 0 (dry) to 1 (wet). Values above one 
can be related to water bodies and snow or ice cover:

 VSDI = 1 – ((SWIR1640 − Blue) + (Red − Blue)) (4)

NMDI (NORMALIZED MULTI-BAND DROUGHT INDEX)

NMDI is proposed by Wang and Qu (2007) as an improvement to other NIR-SWIR in-
dexes that estimate water content. It is based on three bands, one in the NIR centered approxi-
mately at 860 nm, and two in the SWIR centered at 1640 nm and 2130 nm (5). The index is 
designed to detect drought for both vegetation and soil. The NIR band is insensitive to leaf 
water content and SWIR bands are used for water absorption bands. Thus, the combination 
of the two SWIR bands allows enhancing detection of water content for both vegetation and 
soil. The values for NDMI range between 0 and 1. For soil, the values range from 0.7–0.9 for 
a very dry soil to 0.3 for extremely wet soil. For vegetation the values usually ranging from 
0.4–0.6 – greater than 0.6 wet vegetation and less than 0.4 dry vegetation (Wang et al., 2008):

 NMDI = NIR860 – (SWIR1640 – SWIR2130) / NIR860 + (SWIR1640 – SWIR2130). (5)

NDVI (NORMALIZED DIFFERENCE  
VEGETATION INDEX)

NDVI is the most popular remote sensing-based vegetation index (6). It is strongly cor-
related with healthy vegetation (Tucker, 1979). The red band is very sensitive to chlorophyll 
and other pigments in the leaves and the cell structure of the leaves has high reflectance in the 
NIR band (Karnieli et al., 2013). Therefore, the chlorophyll and other pigments absorb radia-
tion in the red band, which leads to higher NDVI value. On the other hand, when vegetation 
is unhealthy the values of the red band is increasing, which decrease the NDVI values (Zargar 
et al., 2011). The values range from –1 to 1. Higher values indicate healthy vegetation, values 
around 0 represent bare soil, and negative values are associated with water bodies:

 NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red). (6)

EVI (ENHANCED VEGETATION INDEX)

The EVI is developed as an improvement of NDVI. It is more sensitive to biomass and 
can reduce some atmospheric influence. For the first time, EVI is used as MODIS product as 
a combination of three bands – Blue band, Red band and NIR band (Huete et al., 2002). EVI 
is defined as (7): where L is a soil adjustment factor, and C1 and C2 are coefficients used to 
correct aerosol scattering in the red band by the use of the blue band. The Blue, Red, and NIR 
bands represent reflectance at the Blue (450–520 nm), Red (600–700 nm), and Near-Infrared 
(NIR) wavelengths (700–1100 nm), respectively. In general, G=2.5, C1=6.0, C2=7.5, and 
L=1 (Matsushita et al., 2007):
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 EVI = G x ((NIR – Red) / (NIR + C1 x Red – C2 x Blue + L). (7)

RESULTS

Two category pixels have been used for the comparison of the indexes – 10 pixels of dry 
vegetation (Table 2) and 10 pixels of healthy vegetation (pixels with high NDVI values) 
(Table 3). Additional, to measure the maximum, minimum, and average values of the dried 
vegetation has been assessed the values of several patches of dry vegetation (84 pixels), 
which includes those 10 pixels of dry vegetation (Table 4).

Table 2
Ten pixels with dry vegetation

Pixels NDII NDWI2130 MSI VSDI NMDI NDVI EVI

1 0.16 0.48 0.71 0.79 0.45 0.69 0.43
2 0.19 0.52 0.67 0.79 0.46 0.68 0.42
3 0.18 0.51 0.68 0.75 0.45 0.65 0.43
4 0.17 0.50 0.70 0.81 0.46 0.62 0.35
5 0.10 0.43 0.81 0.79 0.40 0.59 0.32
6 0.15 0.49 0.72 0.79 0.43 0.61 0.36
7 0.15 0.49 0.72 0.73 0.44 0.60 0.40
8 0.11 0.44 0.79 0.74 0.42 0.58 0.36
9 0.18 0.51 0.69 0.77 0.46 0.66 0.42
10 0.15 0.47 0.73 0.76 0.45 0.62 0.38

Mean 0.15 0.48 0.72 0.77 0.44 0.63 0.38

Table 3
Ten pixels with healthy vegetation (vegetation with high NDVI values)

Pixels NDII NDWI2130 MSI VSDI NMDI NDVI EVI

1 0.41 0.71 0.41 0.82 0.59 0.89 0.73
2 0.43 0.72 0.38 0.88 0.62 0.88 0.61
3 0.40 0.71 0.41 0.83 0.59 0.89 0.72
4 0.42 0.73 0.40 0.84 0.60 0.89 0.70
5 0.45 0.74 0.37 0.85 0.63 0.88 0.69
6 0.39 0.70 0.43 0.83 0.58 0.89 0.71
7 0.50 0.76 0.33 0.93 0.66 0.89 0.46
8 0.42 0.72 0.39 0.86 0.61 0.89 0.64
9 0.39 0.69 0.43 0.85 0.59 0.89 0.63
10 0.40 0.71 0.41 0.76 0.59 0.90 0.81

Mean 0.42 0.71 0.39 0.84 0.60 0.88 0.67
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The best ability to distinguish healthy from dry vegetation has MSI. NDVI shows good 
results too. The values of EVI show a large variation in both dry and healthy vegetation. 
NDWI and NDII, which use similar equation but different SWIR band, show a high correla-
tion between the values. Indexes that use more than 2 bands, such as NMDI and VSDI, have 
less ability to distinguish dry from healthy vegetation. 

Table 4 shows that MSI values range from 0.55 to 0.81 for dry vegetation. High values are 
associated with pixels with only dry vegetation, while low values are associated with mixed 
pixels with dry and healthy vegetation. Figure 2 shows that in the middle of the dried patches 
has highest values, gradually decreasing towards pixels with healthy vegetation.

So it can be concluded that it can be used the threshold values from around 0.4 to 0.8 for 
drought assessment on broadleaf forest areas in the study area:

 • Values around 0.4 or less are indicative of healthy forest vegetation.

Table 4
Values of patches of dry vegetation (84 pixels)

Min Max Mean SD

NDII 0.10 0.28 0.19 0.03
NDWI 0.43 0.61 0.52 0.03
MSI 0.55 0.81 0.67 0.05

VSDI 0.71 0.84 0.78 0.02
NMDI 0.40 0.52 0.46 0.02
NDVI 0.58 0.78 0.66 0.04
EVI 0.32 0.52 0.41 0.04

Fig. 2. Threshold values of MSI
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 • Values of 0.4–0.55 indicate the level of water stress.
 • Values around 0.55–0.80 show the drought impact – from pixels with healthy and dried 

vegetation, to pixels with only dried vegetation.
 • Values above 0.8 may in forest areas be associated with severe drought and/or low 

canopy density.
 • Values above 1 are associated with pixels without tree vegetation.

CONCLUSIONS

In this study, the 7 remote sensing-based indexes were tested for dry forest vegetation 
assessment. The results show that MSI is the most appropriate. It can identify vegetation 
drought stress based on vegetation water content. It was defined threshold values from 
around 0.4 for healthy vegetation to around 0.8 for dry vegetation. The values between them 
can show the level of drought impact. 

An improvement can be made, by using images with higher spatial resolution (like 
Sentinel-2), which can detect less mixed pixels. A single index can’t be suitable for full 
drought characterization but can give information about a particular drought indicator. 
Combination of several indexes for different indicators, as well as meteorological data, can 
be more efficient for drought monitoring.
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и география, Българската академия на науките, Съюза на учените в България; висши 
училища, Българското географско дружество, Асоциацията на професионалните гео-
графи и регионалисти,

Уважаеми дами и господа,

Днес сме се събрали да изразим почитта си към един от строителите на нова, мо-
дерна България – проф. Анастас Иширков, по повод утрешния ден, 5 април, когато се 
навършват точно 150 години от рождението му. Той е:

 • един от пасионарите на модерното българско развитие и безспорно е общонацио-
нално достояние;

 • една от великите европейски личности на нашата Родина;
 • научна емблема и легенда на българската география;
 • човекът, които 4 десетилетия достойно представя и отстоява една малка като гео-

графия, но голяма като жажда за просперитет страна, изправяща се от дълбините 
на историческия мрак;

 • много рядък пример за научна безпристрастност в условията на европейския ба-
рутен погреб;

 • автор на над 220 ювелирно написани публикации, от които 25 книги на 6 евро-
пейски езика;

 • ерудит, който с лекота градеше географските образи на Варна, Елена, Шумен, 
Силистра, Дунав, Македония, Тракия, Беломорието, Добруджа, Бесарабия или 
Западните покрайнини, Норвегия, Полша или Италия; 

 • държавникът, който убедено защитаваше националния ни идеал в Букурещ и в 
Брест-Литовск;

 • ученият, който използваше нежни старовремски термини, като „политико-гео-
графски чертици“, „дневен вървеж на температурата“, „природни народи“, 
„швей царски демократизъм“ и др.
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За обществената му значимост, уважението към неговата личност, дух, творчество 
и научни постижения ясно говорят заеманите от него позиции като декан и ректор в 
Софийския университет.

Безспорно международно признание е изборът му за почетен председател на сла-
вянските географи и етнографи през 1936 г.

Колеги,
Животът на професор Иширков ни дава повод за огромна гордост. Не всяка нация 

или научна общност може да се похвали, че в интелектуалната основа на нейното въз-
никване, развитие и утвърждаване стоят знаменателни личности като проф. Иширков.

Имаме обаче и много поводи за безпокойство. За голямо съжаление през послед-
ните десетилетия ни е все по-трудно да заявим, че сме негови достойни наследници. 
Защото е твърде лесно да го представяме като пример, но се оказа непосилно дори 
само да се опитваме да му подражаваме. Днес освен заслужената радост, че преди 150 
години съдбата ни е дарила с духовен титан, сме длъжни и да отчетем как управляваме 
неговото богато завещание. 

Трябва да признаем, че допуснахме да загубим много от съграденото с неуморния 
труд на професор Иширков и труда на плеядата негови изключителни ученици и по-
следователи.

Осемте десетилетия след неговата смърт са изключително трудни за българската 
география. Още в средата на миналия век създаденият от Иширков, Батаклиев, Радев 
и Яранов научен фундамент е грубо капсулиран в тежък идеологически саркофаг. Под 
сянката на „буржоазно съмнение“ е поставена обективността на техните научни из-
следвания. Използваният научен претекст е „липса на сходимост“ и „доказана непри-
ложимост“ в условията на натрапената ни сибирска изследователска методология. За 
съжаление към този процес тогава много бързо се адаптират редица от младите уни-
верситетски географи, превърнали се по-късно в най-известните ни социалистически 
учени. Дори и тези, които използват осигурени от него стипендии да учат в Париж, 
Виена и Лайпциг. Колегите с по-голям житейски и творчески опит знаят за какво става 
въпрос. 

След краха на социалистическия експеримент допуснахме почти 30-годишно орга-
низационно безвремие и безхаберие. През този период родната географска наука пре-
търпя много загуби.

Особено тежки са пораженията в българското училище, където часовете по геогра-
фия бяха намалени с около ¼.

На силен външен натиск бяха подложени два много важни предмета в българ-
ското училище – Родинознание и Роден край. Те се оказаха опасни за развитието на 
Вселената думи и бяха заменени от безидейни номади-бюрократи с нихилистичното 
понятие Околен свят.

Българските ученици бяха принудени да приемат, че географията може да се съ-
четава само и единствено с икономика. На тях им се внуши, че цивилизацията може 
да бъде разбирана само и единствено чрез история, а екологията – само чрез химия. 
Резултатът само с един пример – директор на шуменско училище е твърдо убеден, че 
спечеленият от училището проект за екопътеки може да се реализира единствено от 
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учители по химия, по една проста причина – защото училищната дисциплина се нари-
ча Химия и опазване на околната среда. 

Децата ни в 5, 6 и 7 клас имат много повече задължителни часове по пеене и рису-
ване, отколкото по география.

Оказа се, че единственото време, когато учениците ни ще учат какво е карта и ма-
щаб е някъде в 5 клас, някъде за 1–2 часа. Тогава те мъдро ще усвояват знания за 
количествен и качествен фон, изолинии и точков способ. Тогава според МОН е и под-
ходящото време да научат какво са милиметри валежи, средна годишна температура, 
озонова дупка, промили и атмосферно налягане… в 5 клас…

Показателен е и неудачният опит на МОН през август 2016 г. да игнорира учители-
те по география и да делегира право новият интердисциплинарен предмет Гражданско 
образование да се преподава само и единствено от учители по философия, социология 
и политология. Според същото министерство обаче близо половината от очакваните 
компетентности по тази дисциплина са свързани с познаване на страните от ЕС, техни-
те народи, култури, икономическо развитие, екологични проблеми и прочие географ-
ски особености. 

За абсолютно нормално днес в прогимназията се счита, че когато географът остане 
под норматива за часове, той ще бъде съкратен, а преподаването на география ще бъде 
продължено от учители по физика, химия и биология. За безумие обаче се приема ве-
роятността географ да води техни часове.

Днес по-голямата част от българското общество е твърдо убедена, че географията 
са занимава с определяне на височини на планини и дължини на реки, понякога и 
столици.

За да се постигне още по-голямо объркване, училищната география е поставена в 
ъгълчето на обществените науки, а университетската е принудена да търпи ограниче-
ния, защото ѝ е посочено място само сред природните науки. В резултат никой наш 
възпитаник не може да докаже, че е специалист по ЕСГРАОН и не може да работи на 
щат в община, независимо от това, че е обучаван да изчислява нетна раждаемост и да 
прави демографски прогнози.

Почти нулеви са шансовете на наш възпитаник да стане дори еколог в община неза-
висимо от това, че може да е завършил ЛОПС.

Същевременно някак неусетно се съгласихме Тутракан, Силистра и Алфатар да се 
обозначават като част от Централна България.

Наши специалисти по хидрология биват с лекота измествани от хидроинженери, 
когато се прави оценка на модула на оттока или вероятността от наводнения.

Архитекти, икономисти и биолози имат писани и неписани предимства пред гео-
графи, когато иде реч за пространствени планове или стратегии за развитие.

Така географската диплома се превръща за тях в клеймо, което има само и един-
ствено педагогически привкус.

Ето и няколко кратки факти без коментар:
В началото на 90-те години беше премахнато обучението по география в Силистра 

– сега там се обучават инженери на Русенския университет.
През 2003 г. филиалът на Пловдивския университет в Кърджали се сдоби с нов ди-

ректор – историк. Той представи амбициозна програма за модернизация на повереното 
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му учебно заведение. Само след 6 месеца там вече нямаше география. Следващата 
„модерна стъпка“ беше появата на магистърска програма по Национална и регионална 
сигурност... в Кърджали.

Преди 4–5 години същата съдба сполетя и другия филиал на този университет – 
Смолянския.

През 2010 г. пред безмълвните ни погледи изчезна единствената научна институция 
в България, чието наименование започваше с География.

През 2015 г. ръководството на ЮЗУ обяви нулев прием за география, за да може да 
гарантира приема за други специалности

През 2017 г. в специалност География на СУ са приети едва 34 души, и то след 
четвърто класиране.

В края на моето изказване искам да споделя удивлението си и от факта, че понякога 
калкулираните загуби за географската наука са не резултат само от неумението или 
нежеланието ни да се защитим от външен натиск. Тежки поражения предизвикват и 
представени като модернизъм опити на наши колеги да подменят нейното име с ко-
нюнктурно подбрани интердисциплинарни области в зоната на контакт с други науки 
– такива, които едновременно и използват постиженията на географията, и се отнасят 
пренебрежително към нейното име и научен потенциал.

Уважаеми колеги,
Използвам предоставената възможност не само да поздравя присъстващите с днеш-

ния паметен за българската география ден от името на Асоциацията на професионал-
ните географи и регионалисти.

Моля Ви да приемете току-що изречените думи и като призив за единение в тези 
трудни за нашата наука времена. От името на АПГР декларирам желанието за сътруд-
ничество с всички, които споделят нашите тревоги.

Вярвам, че вече предприетите първи стъпки, за които вече стана въпрос, са стъпки 
в правилна посока през настоящата юбилейна година и ще дадат резултат.

Нека да защитим и надградим съзиданото от основателя на Българската география 
– професор Анастас Иширков !!!

Благодаря за вниманието!

Постъпила април 2018 г.
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I N  M E M O R I A M

ДОЦЕНТ Д-Р МИМОЗА КОНТЕВА

На 07.06.2018 г. внезапно почина доцент д-р Мимоза Георгиева Контева-Симеонова, 
дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазва-
не на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“. Три мандата тя бе в редколегията на Годишника на 
Софийския университет, книга 2 – География.

Смъртта на доцент д-р Мимоза Контева е огромна и тежка загуба за географската 
общност в страната, особено за колегите, на които е била преподавател, и в чието съз-
нание е запазен споменът за нея като принципен, скромен и честен човек, отдал цялата 
си енергия на географската наука.

Мимоза Контева е родена на 22.12.1952 г. в гр. София. Завършва висшето си об-
разование през 1974 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-
географски факултет, специалност География. Защитава една от първите диплом-
ни работи с ландшафтна тематика. Спечелва докторантски конкурс към катедра 
„Ландшафтознание и опазване на природната среда“, а през 1981 г. защитава дисерта-
ция на тема „Ландшафти на Карловската котловина и оградните ѝ склонове, тяхното 
използване и опазване“. Научните приноси на дисертационния ѝ труд очертават при-
ложните аспекти на ландшафтната екология, които се цитират и използват непрекъсна-
то. Мимоза Контева спечелва конкурс за асистент и води упражненията по Физическа 
география на континентите, Физическа география на България, Ландшафтознание и 
други дисциплини. Изключително ползотворна за нейното научно развитие е двуме-
сечната ѝ специализация в университета „М. Лутер“ в гр. Хале. През 1995 г. е из-
брана за доцент в катедрата и до последно води следните лекционни курсове в ба-
калавърската образователно-квалификационна степен: Природна география на конти-
нентите, Ландшафтна екология, Околна среда и природни ресурси – задължителни, 
Природна география на Балканския полуостров, Геоекологични проблеми и защитени 
територии на избрани региони в света – избираеми, за магистърската образователно-
квалификационна степен: Ландшафтно картиране и картографиране – задължителен 
и Регионални проблеми на природоползването – избираем. В настоящия състав на 
катед ра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ няма преподавател, на 
който доц. Контева да не е водила упражнения или лекции по определена дисциплина. 
Със своите научни достойнства и качества на преподавател, олицетворяващ изрядност 
при воденето на упражнения и лекции, тя много често е използвана като консултант 
по различни научни теми и остави трайни следи, за пример в работата на всеки един 
от преподавателите в катедрата. Уважително отношение към нея имат всички коле-
ги в Геолого-географски факултет, което се потвърждава от мейлите в служебната 
поща с прекрасни думи за Мимоза Контева, които се получиха след оповестяването на  
смъртта ѝ.

Научното творчество на доц. Контева е твърде разнообразно, включващо повече 
от 60 реферирани статии и доклади от научни конференции, две монографии, един 
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учебник и едно научно ръководство, както и атласи за средното училище, на кои-
то е съставител. Научните интереси на доц. Контева са насочени към изследване на 
структурата и динамиката на ландшафтите, оценката им за нуждите на земеделието 
и горското стопанство, включително разрешаването на редица геоекологични проб-
леми. Ръководила е и е участвала в редица практико-приложни тематични изслед-
вания по НИС за община Кремиковци, деривацията Джерман-Скакавица, Бурел, 
планините Берковска, Козница и Влахина. Участвала е в международния проект на 
Европейския съюз „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция–България 
(TR0604.01-03/071). В периода 2002–2006 г. доц. Мимоза Контева е ръководител на 
катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Изнасяла е лекции по 
Физическа география на Германия в Институт Германикум към СУ, като през месец 
юни 2003 г. представя цикъл лекции в университета в гр. Кьолн, Федерална Република 
Германия. Тя е научен ръководител на повече от 30 дипломанти и двама защитили 
докторанти. Участвала е в научни журита за хабилитация и в журита при защита на 
докторантски тези. Кончината я споходи като член на жури за хабилитиране в катедра 
„Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Българската география загуби 
един прекрасен преподавател, учен и колега, който остави трайно творчество и впе-
чатляващо приятелско отношение сред колегите си в Геолого-географски факултет.

Асен Асенов

Постъпила юни 2018 г.
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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“, Геологогеографски 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:
..............................................................................................................................................................
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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
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