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АТЛАС НА АВТОНОМНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)
Иван Думиника1
През 2014 г. в Република Молдова
е издаден Атлас на автономната териториална единица Гагаузия2, разположена
в южната част на Молдова. Географски Гагаузия се намира в Буджакската
степ, която е била част от историко-гео
графската област Бесарабия. След Руско-Турската война 1806–1812 г. тази
област е включена в състава на Руската
империя. За усвояване на пустинните
степи на Буджака царското правителсво
започва да привлича трудолюбиво западноевропейско (немци и швейцарци)
и балканско население (българи, сърби,
гърци, албанци). Най-многобройните от
тях са българите, които по това време са
под османско владичество. Привличани
от права, привилегии и обещания, че
всяко семейство ще владее по 60 декара
земя, а също така бягайки от турските
репресии в края на XVIII – началото на
XIX в., тук се настаняват над 100 хиляди български преселници. Сред тях има
и гагаузи3, предимно от от Шуменско, Варненско, а също така и от Добруджа.
Първото преброяване на населението в Русийската империя през 1897 г. отбеИнститут за културно наследство към Молдовската академия на науките,
duminicaivan@yandex.com
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Гагаузи – според Тълковния речник (Изд. „Наука и изкуство“, 2008): малка тюркоезична група българско население с християнско вероизповедание, живеещо главно в СИ България (бел. ред.)
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лязва в Бесарабия 103 225 българи. След разпадането на Съветския съюз през
1991 г. и образуването на независимите републики Молдова и Украйна географската област Бесарабия влиза в техния състав и по тази причина големи
етнически общности на българи и гагаузи се оказват в тези две държави. Преброяването на населението в Украйна през 2001 г. регистрира 204 574 българи
и 31 хил. гагаузи, а през 2004 г. в Република Молдова живеят 65 662 българи
и 147 500 гагаузи4. В края на 80-те – начало на 90-те години на XX в. в Молдова гагаузите организират движение за независимост. На 19 август 1990 г.,
едновременно с приемането на „Декларация за свобода и независимост на
гагаузкия народ от Република Молдова“, е провъзгласена Гагаузка република
в състава на СССР, която обаче не съществува дълго. Като компромис между молдовските власти и гагаузките водачи през 1995 г. е образувана Гагаузка автономия със столица в гр. Комрат. Тук на официално ниво се използват
три езика: гагаузки, молдовски и руски. В това административно образувание
сред гагаузите живеят молдовци и българи, като последните са съсредоточени
основно в гагаузко-българското село Кирсово, Комратски район. Българите
в Гагаузия през 2004 г. са 8013 човека от общия брой на населението в тази
автономия, който е 155 646 човека.
Като резултат на сътрудничеството между комратското ръководство и
представителите от учени географи от 6 държави (Молдова, Германия, Австрия, Чехия, Дания и България) стана възможно да се състави и издаде атлас
на Гагаузия. Главният научен редактор на това издание е доктор по география
Дорин Лозовану (Молдова), отговорен редактор Виталий Кюркчу. Сред научните редактори са доктор по геология Андриан Делински (Молдова), проф.
доктор по география Теде Кал (Германия), доктор по горско стопанство Александр Прищепов (Дания). Сред редакторите и картографите са Игор Рошка,
Павел Цицу (Молдова) и Ладислав Гарасси (Чехия). Научните референти на
атласа са учени от различни европейски научни центрове: проф. доктор на
географските науки Петер Йордан (Автрийска академия на науките), проф.
доктор на географските науки Константин Матей (Молдовска академия на науките) и доктор по география Валентин Михайлов (Българска академия на
науките).
В предговора на този труд отговорният редактор В. Кюркчу справедливо
отбелязва, че гагаузкият атлас е първият регионален атлас не само в Молдова,
но и зад пределите ѝ (с. 9). Той също подчертава, че благодарение на неговото изготвяне, през последните години в Комрат е събран голям статистически
материал, който авторският колектив само за една година и половина систематизира и оформя на научно ниво. От своя страна, башканът (ръководителят) на
Гагаузия Михаил Формузал смята, че това научно-справочно издание ще помогне на учените, инвеститорите и т.н. от други държави да разберат историкокултурната особеност на този регион (с. 11).
В Атласа на Гагаузия са включени 47 карти, които са разработени за първи
път. Те характеризират различни страни от живота на автономната област.
4
Станчев, М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Том 1 (1711–
2006). Статистический сборник. София: АИ: М. Дринов, 2009, с. 519, 529.
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На първо място са поместени картите на административното деление на
Република Молдова и на Гагаузката автономия с нейните три района: Комратски (14 села), Чадър-Лунгски (8 села) и Вулкънещки (5 села) (с. 16). Атласът
съдържа още физическа, геоложка, климатична и икономическа карта. Всички
те дават информация за местоположението на автономията в Буджакската степ,
за релефа на региона, който е степен и нискохълмист, прерязан от множество
дерета и долините на малките реки: Ялпуг, Ялпужел, Лунга, Лунгуца и техните
притоци − Авдарма, Кирсова Маре, Черак. Някои от тези реки пресъхват през
сухия сезон, което е и причина за незначителните дълбочини на езерата и лиманите. В Гагаузия има два язовира: Комрат – 1,7 km2, и Конгаз – 4,9 km2 (с. 17).
За по-добро онагледяване съставителите са приложили и сателитна снимка на
този регион (с. 18). От картата на полезните изкопаеми се добива представа за
наличието на територията на Гагаузия на макар и незначителни запаси от пясък, хума, кафяви въглища, които се срещат в тънки слоеве и с ниско качество.
От климатичната карта се вижда, че климатът е умерен и относително топъл, с
абсолютен максимум на температурата +40,2 °С и минимум –24,4 °С. Повече
дъждове там валят през юни и юли (с. 21). На почвената карта е отразена общата площ на земеделските земи − около 150 хил. ha, както и видовете почви,
с доминация на плодородни обикновени и карбонатни черноземи (с. 22). Местоположението на Гагаузия в степна зона и преобладаването на земеделските земи
определят и много слабото присъствие на естествена растителност, представена
предимно от билки с широкото разпространение на обикновен равнец, коприва,
жълт кантарион, глухарче и др., както и от дървесна (космат и английски дъб) и
разнообразна храстова растителност (шипка, глог и др.). На картата на растителността са показани и разположените основно в долините на реките халофитни
ливади (с. 23). От картата на на животинския свят добиваме представа за разпространението на фауната на територията на Гагаузия, представена предимно от
бозайници: лисици, зайци, лалугери, таралежи, както и вълци, които причиняват
големи вреди на овцевъдството. От птиците типични за района са лястовиците,
гълъбите, щъркелите, яребиците и др. От рептилиите най-често се среща обикновената неотровна жълтоуха водна змия. В езерата представители на рибния свят
са предимно шаранът, костурът, каракудата и белият амур (с. 24).
От голямо значение е картата на екологичното състояние на територията
на Гагаузия, от която се вижда, че в почти всички села качеството на водата не
отговаря на стандартите. Причината е в това, че още от времето на социализма
в местните колхози широко са използвани хербециди, които през почвата проникват в подземните води. И понастоящем в складовете има големи количества
пестициди. През 2014 г. с помощта на молдовското Министерство на отбраната
стартира проект за отстраняване на токсичните вещества. Ситуацията с водата
е по-добра селата Кирсово, Котовское и Авдарма, където с успех работят нови
водни кули, осигуряващи населението с артезианска вода (с. 25).
В атласа са включени и карти за населението, които описват динамиката,
етническата структура и топонимията. Анализът на информацията от двете последни преброявания (1989 и 2004) показва, че общата численост на населението на автономията е намаляло незначително (от 162 800 на 155 600), раждаемостта е ниска, а трудовата миграция предимно към Русия и Турция е висока.
В същото време в някои отделни села, като Бешгиоз, Бешалма, Баурчи, Конгаз,
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Кирсово и Копчак, се обелязва увеличаване броя на гагаузкото население (с. 26).
Една от слабостите на демографската карта е неточността при датирането на
голяма част от гагаузките селища. Така например погрешно е определено, че
Кирсово е основано през 1791 г., докато архивните източници посочват 1810 г.5,
Бешалма е основана през 1810 г., а не през 1791 г., Баурчи – през 1812 г., а не
през 1770 г., Конгаз – не в 1811 г., а в 1810 г., и др. С по-обстойното проучване
на богатия материал, който се пази в Националния архив на Република Молдова
и Държавния архив на Одеска област (Украйна), както и с помощта на научните
изследвания и опита на Георги Къшлали и Лиана Реулец6, тези недостатъци
щяха да бъдат избегнати.
Картата на етническия състав показва, че най-многобройни са гагаузите
(82,6%), което се дължи на емиграцията на руско и украинско население от автономията и намаляване на българите в края на XX в.; на второ място са българите (5,2 %), на трето – молдовците (4,5%), следвани от руснаците и украин
ците (съответно с 3,5 и 3% ) (с. 27). Картата на полово-възрастовата структура
на населението отразява преобладаването на жените (51,4 спрямо 48,6 % мъже).
Селското население е значително по-многочислено от градското (съответно
62,8 и 37,2%), което обяснява приоритетното развитие на селското стопанство,
предимно на зърнопроизводството. Важно значение има овцевъдството. Промишлеността също е развита, като лидиращо място заема винопроизводството
(27% от това на Молдова): в град Комрат има 6 винопроизводителни завода, по
два – в Чадър Лунга и Вулканещи (с. 38).
В Атласа са поместени и карти, които отразяват системата на образованието, здравеопазването, културата, физическата култура и спорта в Гагаузия. От
тях се вижда, че във всяко едно село има поне едно начално учебно заведение. С
подкрепата на Турция са открити 2 молдовско-турски лицея – в Конгаз и Чадър
Лунга, а във Вулканещи, Комрат и Руска Киселия действат молдовски лицеи
(с. 43). Удачно би било на Кирсовския лицей авторите да се спрат по-подробно.
Това село пропорцианално е разделено на две части, в които живеят българи
и гагаузи. В гагаузката част е разположена гимназията, а в българската част е
лицеят. Макар че процесът на образованието в лицея е на руски език, българите от Кирсово го считат за български лицей. Важно значение за обучението на
жителите на Гагаузия има Комратският държавен университет, който е открит
в началото на 1991 г. Обучението е предимно на руски език, независимо че има
предмети, които се водят на румънски, български и английски език. Данните за
числеността на студентите за периода 2005–2009 г. обаче показва, че техният
брой намалява. През 2005 г. в университета са се обучавали 447 човека, а през
2012 г. – 321 (с. 44).
Подробно е разработена и карта на религиозните общности в автономията.
Всички карти са структурирани в 12 раздела. В Атласа на Гагаузия са включени и 5 етноисторически карти и 14 фрагмента от историко-административни
5
Думиника, И. Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические аспекты. Кишинев, 2012, с. 16.
6
Кышлалы, Г., Л. Реулец. Архивные источники о формировании гагаузского и болгарского
населения Буджака в начале XIX века (источниковедческий анализ). − В: Курсом развивающейся
Молдовы. Т. 10. Москва, 2010, с. 141–154.
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карти. Последните съдържат важна информация относно етнографската картина на Буджака, а също така и цяла Бесарабия от XVI до XXI в. От изключително значение за по-широкото и многостранно ползване на Атласа е фактът, че
материалите в него са представени на четири езика: гагаузки, руски, молдовски
(румънски) и английски.

ATLAS OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA7
Ivan Duminica
In 2014 Atlas of Autonomous Territorial Unit of Gagauzia is published in Republic of Moldova. The atlas is designed for the first time, and contains 47 maps
which reflect the physical geography appearance, socio-economic development and
demographic state of that autonomous unit. Information about territorial structure
of Republic of Moldova and Gagauzia is provided in the Atlas too, as well as ethnohistorical and administrative historical maps of the region. The content is presented
in four languages: Gagauz, Russian, Moldavian (Romanian) and English in order to
simplify general public use of the work.
Keywords: atlas, autonomous territorial unit, Gagauzia, maps

7
Gagauz people are small Turkic speaking group of Bulgarian population with Christian religion,
they live mostly in Bulgaria; at the end of XIX century over 100 thousands Bulgarian migrants resettled
to Bugeac steppe (Bessarabia) to avoid repressions in Turkish Empire.
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