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ГРАНИЦИТЕ НА МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ
(ПИРИНСКА ОБЛАСТ Е ГЛАВНО
ОГНИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ)
(Политико-географски преглед)1
Проф. Ив. Батаклиев
Този въпрос досега специално не е поставян. Проф. A. Иширков, който
единствен у нас нарочно се занима с развитието на границите поотделно на Македония (сп. „Македонски преглед“, год. III, кн. 1, 1927) и на Тракия („Тракийски сборник“, кн. II, 1930), повече се спира на другите граници на тези български области, напр. на северните им граници, особено на Македония, отколкото
на границата между тях. Макар че тази граница, която е доста важна, през веко
вете се е движила ту на запад, ту на изток (както е било и по време на римското
владичество), тя не е възбуждала спор. Причината за това е, че от двете страни
на тази граница, особено след преселването на славяните в Балканския полуостров, населението е еднакво в етническо отношение. Тя и днес не може да
възбуди спор, защото българите и в Македония, и в Тракия са еднакво българи.
Трите български области с класически имена – Мизия, Тракия и Македония, създадени през древните (първобитнообщинната и робовладелската) епохи повече по политически причини, през средните векове и турската епоха, с
малки изключения, имат славянобългарско население, между което народностни граници не са съществували. А когато са прокарвани през тях политически
граници, напр. на българската държава в развитието й в югозападна посока,
тези политически граници не са били противонародностни. При все това, както
ще видим, през средновековната епоха има случаи между Тракия и Македония
да се поставя нещо като областна административна граница, а не народностна,
която областна граница е местена извънредно произволно. През турската епоха
между Тракия и Македония също се поставят областни духовно-администраНепубликуван материал, написан от проф. Иван Батаклиев през 1970 г. Помества се в оригинал, без редакторска намеса.
1
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тивни и политико-административни граници, чието местене има такова значение, каквото днес в България има прехвърлянето на една околия от един окръг
в друг.
Въпреки всичко това, ако можем да се занимаем с границите между Мизия,
Тракия и Македония, особено с тези между последните две, то това става:
1. Поради научно любопитство, тъй като в миналото тази граница не е
поставяна правилно;
2. Поради това, че някои може да искат да изкористят тяхната някогашна
административна граница, като я превърнат в политическа граница. Освен това
днес интересът към границата е голям2, защото сeга обикновено целта е да се
присвои чужда територия, а нейното население може да се изгони или претопи.
Разбира се, смятаме, че този въпрос трябва да се решава без страст и предразсъдъци, а само като се изхожда от общонародните български интереси, и не да
се делят тракийските българи от македонските българи или пък да се отделят
мизийските българи, а още повече да се сплотят.
Най-напред малко по теорията на границите. Границата е твърде сложно географско понятие. Тя се състои от безброй точки, които образуват линия
или по-тясна или по-широка преходна ивица земя, до която се простира една
жизнена форма, до която едно органическо движение дохожда в спокойствие.
По начало границата дели. В зависимост от обектите, които дели, границата
бива: на растителни формации, животински форми, континенти, морета, пустини, речни басейни, климатични области и пр., в които случаи са налице физикогеографски граници. А когато границата дели народи и държави, културен,
стопански или икономически живот, най-общо казано са налице антропо-географски или културно-географски граници. Този последен род граници са предмет на политическата география.
Границите, които делят народи и държави, се превръщат в политически
граници, които са най-спорни граници. Тези от тях, които делят два народа, са
народностни или етнически граници, а ония, които делят две държави, са териториални или държавни граници. Политическата география се занимава повече с териториалните граници, защото държавата е неин пряк обект. В много
случаи териториалните граници съвпадат с народностните и тогава е налице
идеална политическа граница.
В миналото при рядко население е имало случаи политическата граница
да бъде по-тесен или по-широк пояс земя, каквато е била тази между Китай и
Корея дори до 1870 г. Френският политико-географ Жак Ансел смята, че през
средните векове границите между балканските държави не са били геометрическа линия, а някаква еластична ивица земя, което не е съвсем вярно. Но днес
политическата граница е геометрична линия и от двете й страни се държи сметка за всяка педя земя. Известно е, че съществуват математически или астрономически политически граници, напр. 49-градусовия паралел между САЩ и
Канада, също 38. паралел между Северна и Южна Корея, 17. паралел между
Северен и Южен Виетнам.
2
Трябва да добавя, че се занимах с този въпрос и по желание на Тракийския научен институт в 1960 г.
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Най-постоянният факт при политическата граница е, че от двете й страни
действат различни закони и сили. Политическата граница отразява историческото минало на своите народи и държави. Тя се установява чрез международни
или междудържавни договори. Тя е израз, барометър на силата на държавата,
затова често пъти става подвижна. В здравината на границата лежи спокойният
живот и продължителността на държавата. Но в много случаи от двете страни
на една и съща политическа граница се говори един и същ език, населението
има общи интереси и е смесено. В такъв случай тя е неестествена или произволна, несправедлива граница, затова предизвиква борба за нейното премахване.
Политическата граница е важна и за стопанското развитие на държавата,
в който случай се говори за органическа граница на държавата, без да се отива до агресивния „лебенсраум“ (жизнено пространство) на германците. Не ще
съмнение, че Беломорският бряг на Западна Тракия беше и би бил органическа
граница на България.
Политическата граница има сложни и противоречиви задачи: 1. да дели; 2.
да отбранява; 3. да служи на съобщенията. Мъчно е да се намери граница, която да отговаря на всички тези условия. Но при съвременната култура и новите
съобщения, които все повече обединяват и интернационализират човечеството,
първите две задачи вече отстъпват място на третата задача; и който пречи на тая
задача, пречи на съвременните културни добросъседски отношения.
Нека отбележим, че за антропогеографски граници, специално за политически граници, най-подходящи са линиите, дадени от природата: морета, планини, реки и др. То се знае, че моретата, високите планини, като Алпи, Пиренеи
и др., и големите реки, като Дунав, са резки граници. А средновисоките планини, като Родопите, делят, служат за отбрана, но не пречат и на съобщенията.
Също и малките реки не са резки граници. Планините, които ограждат речни
басейни, са по-подходящи за граници.
Природната или физико-географската и антропо-географската или културната граница съставят общо географската граница. Когато има що-годе съвпадение между физико-географската и антропо-географската граница, географската граница минава изобщо за добра. Но рядко се случва такова съвпадение.
Проф. Д. Яранов пожела да изработи „Карта на Македония в географските ѝ
граници“ в мярка 1:300 000, издание на Македонския научен институт – София,
1933, но с недостатък.
Необходимо е предварително да изтъкнем, че не във всички части на континентите се прокарват лесно граници. Такъв е случаят и с нашия Балкански
полуостров. Поради неговото голямо кръстопътно положение между три континента и няколко морета, през него са минали много народи и са образували много държави. Докато в другите южноевропейски полуострови, именно в Апенинсния полуостров, се е образувала една държава – Италия, в Пиренейския – две
държави – Испания и Португалия, в Балканския полуостров са се образували
четири държави – България, Югославия, Гърция и Албания. Освен това, малки
части от него се владеят от Турция и Румъния. Всички балкански държави, създадени в периферията на полуострова, се стремят към центъра му, дето мъчно
се установяват политически граници и дето се намира границата между Тракия
и Македония, пък и тази на Мизия. Българският народ през средните векове и
турската епоха сравнително най-дълго време се е задържал в центъра му. Така
5

нареченият общ Македоно-Тракийски масив в центъра на полуострова има клетъчна морфоложиа скулптура (направа), именно планините му не са големи и
са разчленени чрез множество полета и долини, затова не пречат на движението през тях. В турско време Самоковска епархия през Рила планина е заемала
и Разложката котловина. Дългата балканска верига в случая се явява като не
по-рязка граница между Мизия и Тракия. Тя не е делила два народа.
Haй-после да изтъкнем, че в една държава се налагат административни
граници на области или по-малки поделения, които мъчно могат да станат географски граници. Тяхната вътрешна административна задача не трябва да се
превръща в политическо разделение и принадлежност.
Тъй като Мизия, Тракия и Македония имат класически имена и като географски области датуват от древно време, да започнем да разглеждаме границите между тях най-напред именно в древно време или епоха, колкото и да изглежда тогавашната граница със слаба връзка с днешната. Разбира се, ще направим
по-обстоен исторически преглед, като по неизбежност щe разгледаме тук-там
и други граници на Тракия, Македония и Мизия, както и разпространението и
имената на последните през разни епохи.
Древна епоха. Както е известно, областното име Тракия е във връзка с
народностното име на траките или тракийците, които са били най-старо историческо население в нашата земя и които заемали най-обширно пространство
на Балканския полуостров. Те били клон от индоевропейската група и дошли
от север в Балканския полуостров 2000-1900 години пр.н.е. Според В. Томашек
(“Die alten Тhraken”) (Добруски, 1897, стр. 556), праотечеството им трябва да
се търси в Карпатите. Между Дунав и Стара планина и в днешна Североизточна Сърбия те заварили мизийците, които дали името Мизия на областта си,
а на юг от Стара планина – фригийците. И едните, и другите били телесно и
езиково сродни с тракийците. Мизийските и фригийските племена отчасти се
подчинили на тракийските завоеватели, от части се оттеглили към Егейското
крайбрежие и в Мала Азия.
Според по-нови изследвания (на акад. Вл. Георгиев) траките се разделяли на две групи: траки и дакомизийци. Втората група идва на Балканския полуостров по-късно, през второто хилядолетие пр.н.е., и е носител на по-ниска
култура, наподобяваща илирийската. Тази група заемала земите в тракийския
север и запад – Илирия. Траките, местни жители от доминацията на одриските
племена, създават своя самостоятелна държава – развитие, до което мизийците
и техните съседи – даките, които живеели главно на север от Дунав, почти не
достигат (Венедиков, 1960, стр. 525-545).
Все Томашек пише, че на юг тракийците стигнали в Гърция, дори до Коринтски провлак. Но според старите гърци Тракия се е намирала на север от
„божествения“ Олимп. И наистина, при едно наше пътуване в Гърция през
пролетта на 1939 г. тракийски надгробни могили – едно сигурно веществено
доказателство за някогашното разпространение на траките, констатирахме в
най-южната част на Балканския полуостров, само в Тесалия, която е на югозапад от Олимп.
За разпространението на тракийците и в македонска земя пише и Страбон
(63 г. пр.н.е. – 19 г. н.е.) – баща на географията. Според него Македония била
владяна от епироти, които произхождали от Крит, и илирийци, но по-голямата
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й част заемали ботиеи и тракийци... Халкидците се наричали „халкидци в Тракия“. При планината Докса в Южна Македония по-рано владеели бригите-тракийско племе, една част от които минали в Азия и там се преименували фриги.
Според проф. Г. И. Кацаров (1921, стр. 2) Южна Македония била населена от
тракофригийски племена. На друго място същият Страбон, като описва Македония, казва, че тя принадлежала към Елада, обаче като се има предвид природата ѝ и нейната фигура, решил да я постави отделно от останала Елада и да я
свърже със съседната ней Тракия (Кацаров, Дечев и др., 1943, стр. 221)..
И така, тракийските племена се простирали първоначално на север до
Дунава, като се намирали такива и във Влашко, и Седмиградско, на юг – до
Олимп–Тесалия и до Егейско море, чиято северна част от Струма до Босфора
се наричала Тракийско море (Добруски, 1897). Освен това тракийски племена
се намирали и в западната част на Мала Азия. На изток тракийските племена се
простирали до постоянната граница Черно море, а на запад, както пише Иширков, до Моравско-Вардарския улей, като добавя, че границата между тракийци
и илирийци не е точно определена. Както вече казахме, в средата на Балканския
полуостров мъчно се поставят граници. К. Пач смята, че тракийците се разширили до Адриатическо море и отпосле били изтласкани на изток от по-късно
дошлите илирийци, именно от пеонците по Брегалница (Кацаров, 1921, стр.
6-7 – пише, че пеонски племена са проникнали в долното течение на Струма, а
някои временно може би са достигнали чак до Бистонското езеро /Боругьол – на
изток от Места). Обаче нека отбележим, както по-рано се твърдеше, че в по-късно време – във всеки случай преди идването на славяните, претопени тракийци,
като албанци, са достигнали Адриатическо море (Hirt, 1905, стр. 141; 1907, стр.
60-601). Hirt (1905), а по-късно и Weigan (1924, стр. 11), смятат че албанците
не са потомци на илирите, а на тракийското племе беси, живели в Западните
Родопи и по Струма, преселили се по-късно в днешните земи на Албания. Тази
теория днес има малко поддръжници.
Ясно е, че траките залели по-голямата част от Балканския полуостров.
Според Херодот, тракийският народ след индийския бил най-голям (Кацаров,
Дечев и др., 1943, стр. 23), но неговите различни племена враждували помежду си и късно създали своя държава – едва след 480 г. пр.н.е. Това било, както
отбелязахме по-горе, държавата на одрисите, които живеели по долното и
средното течение на Марица. Те излизат на историческото поприще по времето
на персийските походи в Европа. Терес бил първият голям цар на одрисите.
Голям разцвет одриската държава постигнала при царуването на Ситалк, син
на Терес, около 431-424 г. пp.н.е. Той, като осигурял мир и приятелство със
скитите на север от Дунава, свободно обърнал оръжието си на запад против
Пеония и Македония, за да възпре натиска им към изток и там да разшири
своята държава. И победил пеонци и македонци. Нов разцвет одриската държава постига при Котис I (383-359). След него одриската държава се разделя
на три княжества (Добруски, 1897, стр. 569-591). По това време се издига държавата на македонците, особено при Филип ІІ, който използувал отслабването
на одриската държава и помнел нахлуването на Ситалк в Македония (Тодоров,
стр. 39), и при сина му Александър Велики. Така се свършват дните на одриската държава, която престанала да съществува като силна държава сто години след основаването ѝ. Идват слаби царе, покоряването на Тракия от келтите
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между 278-213 г. пр.н.е. и най-после завоюването й от римляните към средата
на I в. пр.н.е., когато в 73 година М. Лукулус побеждава бесите и одрисите, а
император Клавдий в 46 година отнел автономните права на Тракия и я превърнал в римска провинция. Така пространството на траките почнало да намалява
и неговите граници се стеснили. Траките, които били добри войници, воювали
в гръцките междуособни войни и с македонците участвували в похода на Александър Велики в Азия, воювали срещу римското завоевание, особено бесите,
след което влезли в римските легиони, романизирали се и повечето се претопили по-късно в славянобългарските маси. По този начин езикът им се изгубва
към края на VI в.
Както се вижда, главните съперници на тракийците били македонците (пеонците били от второстепенно значение) и най-напред границите на Тракия се
стесняват поради разширението на македонската държава. Последната, която
първоначално се наричала Ематия, получила според Страбон името на един от
старите си главатари Макадон, което твърдение оспорва проф. Г. И. Кацаров
(1922, стр. 22). Според проф. Йорд. Иванов (1906, стр. III), названието Македония произлиза от името на едно малко племе, което в предкласическо време
населявало котловината между Бистрица и Воденската река, югозападно от Солун. Македонците били също стар индоевропейски народ, който се различавал от старите гърци. Този народ се настанил много рано в хълмистата област
на Горна Бистрица, изглежда размесено или в съседство с тракийски племена.
За основател на македонското царство се смята Пердика I, около 700 г. пр.н.е.
Още при Пердиковите наследници границите на македонското царство се разширили към юг до Олимп и Камбунските планини, на изток до Долни Стримон
(р. Струма). Старата столица на македонското царство бил гр. Едеса, днешният
Воден, а Архелай (413-399) я преместил пò на юг, в Пела, до сегашното село
Постол в Енидже, Вардарско.
Но границите на Македония се разширили далеко навън от етническите
граници на македонците, разбира се, твърде много и за сметка на тракийците,
особено при могъщите царе Филип II, който стъпил на македонския престол
в 359 г. пр.н.е., и неговия син Александър Велики. Филип II най-напред се отправил към запад и подчинил всички племена до Охридското езеро. На север
водил война с пеонците, които по-късно при неговите приемници били окончателно подчинени и постепенно за северна граница на Македония се установява Шар планина. След това Филип II се обръща към изток – към Тракия, като
най-напред превзел гр. Амфиполис при устието на Струма и присъединил към
Македония богатата с руди Пангейска област, особено гр. Крениди (по-сетне
Филипи). След това Филип II не закъснял да потегли и към североизток – към
Северна Тракия, гдето възобновява Пловдив със своето име Филипопол и оставя там македонска колония. Филип II, след четири похода в Тракия, умира
внезапно в 336 г. пр.н.е. Александър Велики в 334 г. пр.н.е. предприема също
поход срещу независимите тракийци в източната част на полуострова (Кацаров,
1904), минава през Родопите, Бесапара – града на бесите в Пазарджишко, бие
се на север от Балкана с трибалите и пр. Но когато Александър предприема похода си в Азия, одрисите вдигат въстание за освобождение от македонското иго
и поставят за свой цар Севтес III, след смъртта на Александър Велики в З23 г.
пр.н.е. се извършва подялба на македонската държава от неговите приемници.
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Тракия, заедно с черноморските области, се паднала на Лизимах (329-281 г.
пр.н.е.) (Добруски, 1897, стр. 569-591).
Ясно е, че границите на македонското царство се разширили далеко навън
от етническата земя на македонците и името на малката област Македония поглъща и заличава много областни и племенни имена на полуострова (Иширков,
1927, стр.2). Този факт е много важен за възприемането на класическото име на
Македония върху други области през по-късните исторически епохи – средните
векове, па и турско време. Величието на Македония със спомените за старото
македонско царство от времето на Филип II и Александър Велики блести през
вековете. Лаурен-берг към 1665 г. издава карта с надпис „Македония, родината
на бележития Александър Велики“ (Macedonia Alexandri M. Patria Illustris) в М
1:550 000.
Най-напред този факт се проявява по време на римското владичество.
Впрочем по време на това владичество поради завоевателни и административни
причини станали много местения на границите на Мизия, Тракия и Македония.
Македония става римска провинция много по-рано от Тракия-около 100 години
по-напред, именно в 168 г. пр.н.е. Тогава Македония бива разделена на четири
самостойни области, които са били вътрешни административни области. Първата обхващала източната част на македонската римска провинция между Струма
и Места с главен град Амфиполистр. Втората македонска област заемала земи
между долните и средни течения на Струма и Вардар, с главен град Тесалонике
(Солун). В третата македонска област влизали земите между Вардар и Пеней,
източно от планина Докса, и към това Пеония, западно от Вардар. Главен град
на тази област бил Пела. Четвъртата македонска област обхващала Горна Македония, западно от планина Докса и съседните опиралиепирски земи. Главен
град на тази област бил Пелагония (Битоля) (Кацаров, 1921, стр. 58). За нас в
случая е важно, че римляните поставят административно като източна граница на Македония река Места. Обаче трябва да се отбележи, че под римското
владичество административните граници на Македония не са били постоянни
и продължавали да се менят във връзка със създаването на нови провинции. В
386 г. от н.е. Пауталия (Кюстендил) спадала вече към “Dacia Mediterranea”, a
Германия (Сапаревска баня в Дупнишко) се намирала между Тракия и Илирия
и не вече в Македония (Иширков, 1927, стр. 3). Това показва, че тук западната
граница на Тракия е в съседство със Струма, а при Егейско море – до Места.
Но интересно е старите писатели – гърци и римляни, къде са поставяли
границата между Тракия и Македония в своите съчинения и карти. Макар че
има известно разногласие в това отношение между тях, изглежда, че те са се
ръководели от етнографски съображения. За Херодот (V в. пр. н.е.) Стримон
(Струма) е тракийска река, защото, като пише за похода на Ксеркс към Елада
в 480 г. пр.н.е., казва, че около планината Пангей (Парнардаг, или Кушница) и
Струма, която минал, живеели тракийски племена, стримонци (Кацаров, Дечев
и др., 1943, стр. 30). А преди това, вероятно в 513 г. пр.н.е., след несполучливия
скитски поход на Дария, персийският пълноводец Мегабаз бил оставен да покори Южна Тракия; особено рудниците на Дисорон (тракийско име на Круша
планина) и златните мини на Пангей не могли да не привлекат персите (Кацаров, 1921, стр. 30). Също и Тукидит (роден към средата на V в. пр.н.е., който
според Г. И. Кацаров минава за добър познавач на Тракия, твърди, че навътре от
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Амфиполис по Струма живеят тракийци – племето едони (Кацаров, 1921, стр. 6;
Кацаров, Дечев и др., 1943, стр. 60)., и че границата между пеонците и тракийските синти била планината Керкине (Карадаг). Според Страбон македонската
част на Егейското крайбрежие, обърната към юг, се простира от Тесалоника до
Стримон. Някои, казва той, причисляват към Македония и части от Стримон до
Нест (Места), понеже Филип твърде много се трудил да докара под своя власт
тия места, от които добивал големи приходи от рудниците (златни и сребърни)
и от другите богатства на тия места (Кацаров, Дечев и др., 1915, стр. 106, 112;
1949, стр. 223). След това бележи, че на изток Македония се ограничава от меридионална линия, която минава през устието на Хебър (Марица) и града Кипсела, като накрая добавя: река Нест (Места) отделя Македония от Тракия, както
ги разграничава в свое време Филип и синът му Александър. Явна непоследователност, която може би е във връзка с административното деление на римляните. Ясно е, че Филип, който е основал втори град със своето име източно от
Пангей и Правишкото блато, и неговият син Александър са присъединили към
Македония тракийската област по долното течение на Струма до Места, южно в
Сярско и Драмско, заради нейните златни, сребърни и други метални рудници,
както и други богатства.
Помпоний Мела, който живял около 44 г., смята, че към Тракия принадлежат Марица, Места и Струма и планините Хем (Стара планина), Родопи и
Орбел (вероятно Пирин или Беласица) (Кацаров, Дечев и др., 1943, стр. 260).
Тракийски били имената не само на тези реки, но и Ангиста, както и селищата
Сер (Сирас), Драма и др. (Бешевлиев, 1943, стр. 15-21). Името Перин (планина) при Банско е от тракийски произход – от старинната индоевропейска дума
perinus – планина с остро и скалисто било (Георгиев, 1958, стр. 6).
През I в. пр.н.е. един бележит пълководец и свободолюбив човек, който е
организирал гладиаторите и робите срещу римската власт в Римската империя,
е Спартак. Той е произхождал от тракийското племе меди, което е живяло по
средното течение на Струма (вж. картите на стр. 3 и 4 в „Атлас по българска
история“, БАН, 1963 г., и Стоил Стоилов – „Спартак“, Държавно военно издателство София, 1964, стр. 55).
Плиний, който е роден през 23 или 24 година и е умрял в 79 година, възхвалява Македония, че едно време завладяла света и недвусмислено пише, че
границата на Македония е Стримон (Кацаров, Дечев и др., 1943, стр. 265).
Клавдий Птолемей от Александрия, който е живял през II в. от н.е., е голям
географ за времето си. Съчинението му „География“ почива на строги математически правила и допринесло много за развоя изобщо на географската наука
и картографията в по-нови времена. Според него границата между Тракия и
Македония започва от устието на Маста и в северозападна посока минава през
планината Пангей, след което в северна посока продължава по Орбел и по-нататък оставяла София и Кюстендил в Тракийската област (Кацаров и др., 1943,
стр. 353). Както се вижда, тя не се различава от тази, посочена от Страбон. Д.
Яранов в своята „Карта на Македония в географските й граници“ и пр., на стр.
2 и 3 пише, че според Клавдий Птолемей Македония на изток стигала до река
Струма.
Според В. Геров („Kъм географията и етнографията на древна Тракия“ –
сборник в памет на акад. Ст. Романски, стр. 545-552), границата между Маке10

дония и Тракия през II в. е започвала от югозападните склонове на Осоговската
планина и в източна посока е пресичала долината на Брегалница някъде към
Кочани, минала по склоновете на Илачковица и Огражден, завивала в североизточна посока по Малешевската планина, за да пресече долината на Струма,
някъде към Долна и Горна Градешница. Оттам по югоизточните склонове на
Пирин достигала река Места, някъде към днешната гръцко-българска граница,
и по-нататък по течението на тази река слиза на морето. При тази доста криволичеща граница Горна Струма и по-голямата част от Средна Струма е била вън
от Македония.
Нека отбележим, че по време на римското владичество, все по административни съображения, Тракия бива и откъм север намалена, т.е. северната й
граница от Дунав се премества по Стара планина. Това става след 46 г. от н.е.,
когато император Клавдий отнема автономиите права па одриските тракийци.
Тракийската област на север от Стара планина бива присъединена към провинцията Долна Мизия, която преди това на изток достигала до река Лом или река
Цибра. По този начин Мизия достига Черно море, като Добруджа е наричана
Скития, и през средните векове, след създаването на българската държава, се
наричала България.
Горна Мизия била на запад от споменатите реки. Но император Аврелиян в
271 г. от н.е. преселва римски граждани от Дакия северно от Дунава и на юг от
последния по средата на Мизия, гдето покрай Дунава се образувала провинцията Прибрежна Дакия; а други – в обсега на днешната Софийска област, която
била наречена Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea). Тя, с намиращата се на
югозапад от нея Дардания, се смятали за част от Илирия (Илирик).
Стара планина като северна граница на Тракия се затвърдява по времето
на император Диоклетиян (284-305 г.), когато станало ново административно
разпределение на Римската империя (Иширков, 1930, стр. 4-5). Тази граница на
Тракия, като областна гранила, е в сила и до днестр. Обаче Тракия се стеснила
и откъм западна посока. Докато в тази посока тя се простирала до към Пирот,
споменатият Аврелиян преместил границата ѝ при Траянова врата, граничейки
с Вътрешна Дакия. Тази западна граница на Тракия била узаконена и от Диоклитиян и е валидна до днес, но с колебания. К. Фотинов поставя Самоков в
Тракия. След Освобождението, до Съединението в 1885 г., и Ихтиманско се е
считало към Тракия (Източна Румелия).
Както е известно, провинция Тракия след 395 г. остава в източната половина на римската държава – Византия.
Старопланинската граница на Тракия става причина северната ѝ част –
днешна Южна България – през средните векове и турското владичество да се
нарича Загора. Това име означава земя „отвъд, зад планината или гората“ – старото име на планина. Така я наричали византийските писатели, които използвал
за тази цел Марин Дринов, българите и по-късно турците. Във връзка с това
име на областта са имената на градовете Стара Загора и Нова Загора (Иширков,
1930, стр. 9-12).
Нo римското владичество оставило и друг траен спомен за Тракия до наше
време. Това е името Romania или Румелия. Римското владичество върху източната римска империя на Балканския полуостров предавало на населението в нея
името романи или ромеи, както отпосле се наричали византийците, без оглед на
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техния племенен произход. Страната започнала да се нарича Романия, което
се запазило за Тракия и Македония, а впоследствие само за Тракия. Levinus
Huisius, чиято хронология се появила в 1597 г., на стр. 30 пише, че Константин
Велики нарекъл Цариград Neu Roman (Нов Рим), от което се нарекла и земята
му Romania. Самото заглавие на хронологията е: Тhraciae, jetzt Romania (Иширков, 1930, стр. 5, 7). Името Романия се усвоило от българите още в средните
векове и продължава до днешно време. Византийските хронисти пишат, кога
е дума за Византийската империя, Pωμaѵia. Обстоятелството, че българите са
употребявали отрано името Романия за Тракия личи от надписа на цар Иван
Асен II (1214-1241) върху мраморния стълб на църквата „Св. 40 мъченици“ в
Търново в памет на победата му над гръцката войска при Клокотница в „Романия“. Същото личи и от Иван Александровия или Софийски псалтир от 1337 г.,
гдето се възхваляват неговите завоевания към Несебър и всичкото поморие в
„Романия“ (Цонев, 1916, стр.10). По-късно (1808 г.) в писмото на врачанеца И.
Замбина, подписано от Софроний Врачански, земята на българите е означена с
България, Романия и Македония (Орешков, 1914, стр. 49).
Старопланинците от Дунавска България (в Търновско, около Трявна, Елена
и др.) и жителите от Ихтиманска Средна гора (Ихтиман, Вакарел и др.), които
ходят на печалба като жетвари, косачи, работници по оризищата и др. в Тракийската равнина – Южна България, наричат тази страна Романя и жителите
й – романци. Тревненци дори различават Малка Романя – около Нова и Стара
Загора, и Голяма Романя – по-нататък към Ямбол и Марица. В Софийско източният вятър се нарича романец (К. Иречек, 1891, стр. 133; Батаклиев, 1921-1922,
стр. 249; Гунчев, 1933, стр. 161). След завладяването на византийската империя
от турците в края на XIV в. и първата половина на XV в., те наричали азиатските владения на своята империя Анатоли, а за християнското население на
Балканския полуостров усвоили името ромеи във форма на „рум“ или „урум“,
като земите на стара Романия те нарекли Рум-или или Румелия, а самия народ –
рум-миллет. София, като централен град на Балканския полуостров, става главен град на Румелия и седалище на румелийския бейлер-бег, комуто били подчинени 26 санджак-бегове в целия полуостров, освен Босна и Гърция. Хаджи
Калфа нарича своето списание на балканските владения на Турция през XVII в.
“Rumeli und Bosna”, издание на немски език във Виена,1812 г. Името Румелия
се употребявало за разните части на полуострова, но през втората половина но
турското владичество повече само за Тракия. Това се вижда и от старите карти.
Така, в картата на Jacobo Gastaldi от 1584 г. надсловът е Romania (quae olim
Тhraeia dicta) vicinarumque regionum, uti Bulgaria, Walachia, Syrfia, etc. Също в
един атлас на известния картограф Gerhard Mercator, вероятно от 1565 г., надсловът на една карта е Walachia, Servia, Bulgaria, Romania. А на картата Sanson,
Paris, 1965 г., надписът е Cours du Danube depuis Belgrad jusque’au Pont Evxion,
la Bessarabie et de l’autre – la Bulgarie, la Romanie et partie de la Servie et de
la Macedoine. Такъв е надписът на картата със същите области от Joh. Bapt.
Homanno, печатана в Нюрнберг през периода 1700-1720 г. Подобна е италианската карта La Bulgaria et la Romania con partie di Macedonia от G. Cantelli в
атласа на G. de Rossi, Roma, 1689 г.
Името Румелия се запазва до Освобождението в България, когато на
Берлинския конгрес от 1878 г., както ще видимq границите на областта се
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прекрояват и се създава автономната област Източна Румелия с главен град
Пловдив.
Средни векове и епоха на турското владичество. Но да видим какво става с
границите между Мизия, Тракия и Македония през този дълъг период от векове.
През VII в. се завършва разпространението на гъсти славянски маси във всички
краища на нашия полуостров. При това велико събитие се заличават всякакви
племенни и народностни граници между класическите области Мизия, Тракия и Македония. Старите тракийци и македонци се поглъщат от славяните по
такъв начин, щото в края на VI в., както вече отбелязахме, заглъхва завинаги
тракийският език. Заглъхва отчасти и употребата на тези класически областни
имена, особено Мизия за сметка на България. Не може да се говори и за някакви
точни областни и държавни граници. Ако все пак Стара планина дълго време
е била граница между България и Тракия във византийско време, такава няма
между географските понятия Тракия и Македония. Разбира се, при развитието
на българската държава в югозападна посока, южната ѝ граница се мести в тази
посока еднакво за сметка на Тракия и Македония. Освен това, образуването
на българската народност и култура както и в Тракия, така и в Македония, ги
направи повече неразделни. Това състояние продължи и през турското владичество, особено през епохата на българското възраждане-истинския златен век
в кашата история, създаден не от царе и монарси, а от самия български народ
в стремежа му за национално съхранение и култура. Имената Мизия, Тракия и
Македония продължават да бъдат не етнически понятия, а само географски, в
смисъл повече физико-географски.
В случая ще добавим, че за единението на трите български области в турско време са изиграли голяма роля п р е с е л н и ч е с к и т е д в и ж е н и я на населението им между тях. Известно е, че при завоеванието на турците българското население от източните области, особено в равна и плодородна Тракия и
Мизия, е било отчасти избито,отчасти избягало вън от България, но голяма част
от него се оттегля за спасение в близките планини и в по-планинска Македония.
Обаче през втората половина на турското владичество намноженото българско
население в близките планини и в Македония се връща наново в равна Тракия
и Мизия. Българи от Западна Македония, някои под името „арнаути“, особено
през XVIII и XIX, дори и XX в., се преселват в Тракия. Много от жителите на
Брацигово, Пещера, Батак, Перущица, Белово, Сестримо и др. имат произход
от Македония. Тази българо-македонска вълна се е простряла чак до Силистра
(известно е преселението на костурчани в Ксанти и други части на Западна
Тракия). Интересно е, че и по търговски съображения е станала размяна на население между Тракия и Македония. Така, търговци на добитък и други стоки
от Загорско се преселили към Кукуш и Солун. Гоце Делчев е роден в Кукуш, но
неговият по-далечен произход е тъкмо от Загорско – Тракия. Тези преселнически движения допринесоха твърде много за заличаване на областната граница
между Тракия и Македония.
Въпреки всичко това както през средните векове, така и през епохата на
турското владичество, продължава употребата на имената на тези важни области на Балканския полуостров, ако и временно променявани, какъвто е случаят с Романия и Загоре, като продължава посочването на тяхното пространство
и граници с твърде произволни различия, продължава тяхното разглеждане, ма13

кар като най-общи географски области. Това става по следните съображения:
1. по наследство и традиция от древно време, особено през средните векове, и
2. по административни и дори духовно-епархиални съображения, главно през
епохата на турското владичество.
Схващането на техните имена, пространство и граници в литературата и
картографията е най-произволно и дори в някои случаи фантастично произволно, най-вече през средните векове, защото тази голяма епоха в историята
на европейските народи е епоха на духовен мрак и научен и културен упадък и
невежество, липса на що-годе изследвания, като са използвани изследванията
от класическо време. Проф. А. Иширков, като се занимава с въпроса за „България в средновековните карти“ (Псп., кн. 70, 1109, стр. 169 – 160), пише: „Плагиатството и компилацията играли главна роля в средновековната литература и
картография. Средновековните картографи заемали много материал из картите
от класическо време (главно от Птолемеевите карти), без да държат сметка за
етническите и поселищни промени в по-късно време. Затова новите имена на
страни и градове си пробивали мъчно път в средновековната географска литература и в картографията. Нашето отечество се изучавало все още с класическите имена Мизия, Тракия и Македония и много малко са средновековните
карти, в които е писано името България или българи.“
За географското невежество на западните писатели, пътешественици и географи не само в средните векове, но и в турско време, е характерен следният
факт. Смятало се е тогава, че Стара планина не продължава в северозападна
посока до река Тимок и Дунав, а през Ихтиманска Средна гора продължавала в
Рила и оттам все в западна посока през средата на Балканския полуостров достига Адриатическо море. Поради това обстоятелство приемало се е, че река Мътивир в Ихтиманското поле, приток на Тополница, извира от северните склонове на Стара планина и на север нейно продължение е река Вит; също, че река
Искър не извира от Рила, а от Стара планина. Тази заблуда е намерила израз в
много карти, например. В Karte des Osmanishen Reiches на F. Fried, 1928 г., дори
и в картата на българина Александър Хаджи Руссет върху България, Тракия и
Македония от 1843 г. Тя е открита едва в 1870 г. от австрийския геолог Хохщетер (Батаклиев, 1933, стр. 88-89), но изиграла в миналото известна областна и
политическа роля: 1. Траянова врата между Ихтиман и село Ветрен се вземала
за проход в Стара планина и често за граница между България Мизия) и Тракия
или между Македония и Тракия, и 2. по-важно и благоприятно – на Берлинския
конгрес в 1878 г. в създаденото свободно Българско княжество, простиращо се
северно от Стара планина, се включи и Софийска област.
Една много невежествена и невярна карта на света в ранното средновековие, гдето са означени нашите области, е тази на испанския монах Beatus,
рисувана в 776 г. Най-първо, тя е невярно ориентирана, защото Черно море е
поставено на север, при това с фантастично очертание на бреговете на това и
други морета. Македония е поставена до Черно море, а Мизия и Тракия – на
югозапад от нея (Miller, 1895-1898).
Най-характерното обстоятелство през средните векове и първата половина от епохата на турското владичество е това, че по описания и в карти името
на Македония се простира далеч на изток върху областта на Тракия. Едва към
XVIII в. и особено през XIX в. става оттегляне на името Македония в западна
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посока към средището на полуострова ни. Но трябва да се отбележи, че с редки
изключения не се фиксират резки граници на Тракия и Македония, още повече
на границата между тях, макар че през XVI в. има подобрение на картографското дело начело с холандския голям за времето си картограф Герхард Меркатор,
чиито карти са много пъти копирани и използвани. Разпространението на Тракия и Македония е дадено повече описателно от хронисти и писатели-пътешественици, и то с доста грешки, защото впечатленията, особено на пътешествениците, са временни, моментни. Както отбелязахме по-горе, те се наричат и
с други имена: Романия, Загоре, Славиния и т. н. Това произволно разпространение на името Македония далеч на изток върху тракийски земи през средните
векове и първата половина от епохата на турското робство не се дължи толкова
на спомените за разширението на македонските земи по време на Филип II и
Александър Велики, колкото на една административно-стратегическа реформа
през византийско време на император Иракли (610-641). За успешна борба срещу нахлуването на славяните откъм север този император раздели балканските
си владения на теми (провинции), управлявани от стратези. И интересно е, че
в тема Македония към 800 г. била поставена и Южна Тракия (Одринско с Мраморноморското и Беломорското крайбрежие), защото там се заселили романизирани елементи от старото население на Македония, прокудени от настанили
се на същото място славяни. Поради това императорите през втората половина на IX и X в., които произхождали от Одринско, съставяли така наречената
македонска династия (867-1056), основател на която бил Василий I, наречен
„македонец“. Тракийските жители от Одринска област, които хан Крум пленил
и поселил отвъд Дунавска България, са отбелязани от византийските хронисти
като македонци (Златарски, 1918, стр. 277). Според Иречек, в много документи
Тракия и низината на Марица се наричали Македония (Jireček, 1877, стр. 94).
Все според Иречек, като не можело тогава да се докаже,че освен солунските
драговичи е имало друго славянско племе драговичи, именно в Пловдивско,
името на драговичите е влязло в титула на Пловдивската епархия тепърва в
турско време, може би пренесено от епископството на македонските драговичи.
Случаи на такова пренасяне на географски имена и черковни и светски титли –
казва Иречек – не са рядкост (Иречек, 1888/1899, стр. 396). Фактически обаче
има славянско племе драговичи и в Пловдивско и Пазарджишко (Дуйчев, Ив. –
карти № 8 и 9 в „Атлас по българска история“. БАН, София, 1963).
Цяла Тракия на изток от Траянова врата във времето на кръстоносците
и от VIII в. насам се наричала Македония, както това доказва F. Тafel (Const.
Porfirog. de Тhematibus, 1877, pp. XV-XXXIII). Названието Тракия се употребява само за крайморските области. Образованите византийци се наричали сами
предпочтително македонци, затова и арабският географ Едриси описва Родопа
(Родопите) и Балкана под названието “Гебел-ал-Македония“. Същинска Македония или Ематия се наричали през средните векове Θεσσαλία (по името на
град Тесалоники) и Βουλγαρία, доколкото била населена от българи. Сегашна
Македония се наричала Тесалия I, а сегашна Тесалия – Тесалия II (Шишманов,
1891, стр. 367).
Много от пътешествениците, които пътували по Главния път от Средна
Европа за Цариград или обратно, наричали Тракия с името Македония. Такъв
е френският рицар Бертрандон де ла Брокиер в 1433 г., за когото Филипопол
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(Пловдив) е столица на Македония. А Philippe du Frenze-Canaye (1573 г.) пише,
че низината на Марица обикновено наричана Македония, в действителност е
Тракия. Колко невярно са писали някои чужденци, се вижда от това,че англичанинът Н. В. (1636 г.), като смесва Филипополис с град Филипи между днешните
градове Драма и Кавала, разказва за римските междуособици пред Филипи, че
станали до Пловдив, и пр. (Иширков, 1927, стр. 4-5).
Нека отбележим, че Македония, чието име се пренася върху Тракия, е губила името си върху собствената си област. Така, поради гъстото си славянско
население до X в. се наричала Славиния. А когато във времето на цар Самуил
град Охрид станал политически и духовен център на българите, Македония
била наименувана България. В намерения в крепостта на Битоля надпис от началото на ХI в. Иван Владислав, син на Арона (брат на Самуила), казва, че е цар
на българите. Във времето на Василий II Българоубиец при административното
деление на държавата по голямата част от сегашна Македония образувала тема
„България“ с главни нейни градове Охрид и Скопие. Впрочем, познавайки упоритостта на българите и за да се уталожат болките на поробена България, Василий II не посегнал на политическото име на България. Напротив, върховният
управител на българските области, чието седалище било в Скопие, официално
се титулувал „дук на България“. Той запазил повече от фискалните и обществените институции на българите, останали от царете Петър и Самуил (Иванов,
1931, стр. 547).
Много често венециански пътувачи наричат Македония с името България
(Яранов, 1933, стр. 9). Известно е, че Македония се е наричала и Долна Земя
или Долна България – за разлика от Горна или Мизийска България.
Но не само Македония е наричана България, а и Охридската патриаршия се
наричала Българска патриаршия. След падането на Източна България под Византия в 972 г., Българската патриаршия, основана от цар Симеон в Преслав, се
преместила по времето на Самуил в Охрид. По всяка вероятност това е станало,
когато Самуил преместил столицата от Преспа в Охрид. Василий II запазил и
правата на Охридската българска патриаршия, преименувана от него България
архиепископия. Тия права били установени с три грамоти, издадени от Василий
II – в 1019, 1020 и третата между 1020 и 1025 г. С тия грамоти се определят границите на архиепископията (Иванов, 1908, стр. 548; Снегаров, „Град Охрид“,
стр. 62). Охрид с неговата архиепископия още от времето на византийското владичество е общобългарски духовнонационален център. Интересно е, че в негова архиепископия имала под свое ведомство 31 епархии, именно в областите:
Македония (без Солун и Сяр), средна и южна Албания, Епир, част от Тесалия,
Стара Сърбия, Сърбия в границите ѝ до 1912 г., Старопланинска България с градовете Силистра, Варна, София, Велбъжд (Кюстендил). Охрид, като черковно
средище във Византийската империя, може да се каже, станал по значение втори
след Цариград. След унищожаването па Търновската патриаршия при турското
завоевание, чиято област попада под властта на цариградския гръцки патриарх,
турските султани не само не посягали на Охридската архиепископия, но дори ѝ
позволили да разширява своята територия. В началото на XV в. тя включила в
своята област Софийската и Видинската епархия, а след Флорентинския събор
(1439) нейното духовно ведомство се простирало върху княжествата Влашко
и Молдавия. След окончателното унищожение на сръбската държава в 1459 г.
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турците унищожили и Ипекската патриаршия. Обаче великият везир Мехмед
Соколович, потурчен сърбин, в 1557 г. възстановил Ипекската черква под официално название архиепископия (Снегаров, 1919; Снегаров, „Град Охрид“, стр.
65 и 73.). В границите на тази нова архиепископия влезли, освен сръбски земи,
и български покрайнини по Българска Морава, също епархиите Скопска, Кюстендилска и Самоковска. Последната се отцепва от Софийската епархия, която
остава подчинена на цариградския патриарх. Самоковската епархия обхващала,
освен Самоковска околия, части от Радомирско, край западната страна на Витоша със село Владая, също Дупнишка околия, Горноджумайско, Разлог, най-после в Румелия главата на изворната област на Парица и Ихтиманско с Вакарел,
Пухово и Василица (Иречек, 1888/1899, част ІІ, стр. 659) – до Траянова врата.
Тук нямаме за цел да доказваме с данните от управлението на византийския император Василий II и на турските султани, че Македония е българска
земя – това е аксиома и за мнозинството чужденци изследвали, а да посочим, че
на българската област Македония, която е била по-слабо подтисната, отколкото
по-близката до Цариград Източна България, главно поради Охридската архиепископия, се отдава голямо народно и административно значение. Разбира се,
това значение на Македония е било в полза на целия български народ. Понеже
седалището на архиепископията е в Македония, в Охрид, охридските патриарси
в своя титул често прибавяли и прозвището „македонски“. Владиците в Битоля,
Струмица, Велес и др. са си прикачвали и титула „екзарх македонски“ (Иванов,
1906, стр. 4). Разширението на границите на Охридската архиепископия в духовно или черковно-епархиално отношение, главно в източна посока, е голямо;
споменахме – то е извън границите на Македония, като достига например Видин. Както ще видим, то допринася за разширение името на Македония върху
по-широки области, отколкото самата нейна територия. В това отношение то не
достига Видин, но достига Кюстендил – разбира се, без никакво народностно
значение.
Към 1767 г. биват унищожени Охридската и Ипекската архиепископия и
техните епархии минават под властта на Цариградската патриаршия. След дълга и тежка борба, в 1870 г. се извоюва Независима българска черква. Съгласно
чл.10 от фермана за тази цел Българската екзархия се състоеше от следните
епархии: Русчушка, Силистренска, Шуменска, Търновска, Софийска, Врачанска, Ловчанска, Видинска, Нишка, Пиротска, Кюстендилска, Самоковска, Велешка, Пловдивска и Сливенска. След това, чрез допитване до населението, с
2/3 мнозинство се извоюваха още епархии в Македония – Скопската и Охридската през 1872 г., а Битолската и др. с берат3, чрез разрешение на турското
правителство, без да се прави разлика между епархиите в трите български области-Мизия, Тракия и Македония.
Както изтъкнахме, през XVIII и особено през XIX в., става оттеглянето
на името Македония от областите на Тракия и избистряне на хаоса в техните
териториални отношения. Това се вижда преди всичко в съществуващите тогава карти. Нека отбележим, че въпреки разпространението на името Македония
Официален документ, който се издавал от султанската канцелария в Османска Турция, за
да се предоставят на някого известни права или привилегии (бел. ред.)
3

2 Проблеми на географията, 1–2/2017 г.
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върху Тракийската област, както това видяхме според споменатите вече писатели и пътешественици, има карти още от XVI в., които Македония се поставя
на запад от Струма или се върти около Струма. Може би това е под влиянието
на класическите карти. Така, още в споменатата карта главно на Тракия под
име Romania – 1854 г. на Jacobo Castaldi, в която най-зле е представена областта
между Струма и Места с несъществуващи реки и градове и отбелязана като
област Jamboli regio, вероятно по името на стария град Амфиполис, който се
бележи докъм XVIII в. като Emboli или Jamboli, макар че е разрушен през V-VІ
в. от н.е. По негово име в почти всички карти от втората половина на XVI в. и от
XVII и XVIII в. областта между Солун и Струма се бележи като Jamboli (Яранов, 1933), напр. в картата Macedonia, Epirus et Achaia в атласа на Меркатор:
Italiae, Sclavonie et Graeciae tabula geographicae – 1585 г., гдето Македония се
поставя на запад от тази област, дори на запад от Солунски залив.
В спомената вече карта от G. Cantelli в атласа на G. De Rossi “La Bulgaria et
la Romania con parte di Macedonia”, Roma, 1689, Тракия се простира до Струма.
В 1707 г. излиза големият атлас на G. de l’Jsle, в който е поместена и изработена
от него карта на антична Северна Гърция (Graeciae pars septentrionalis), в която
влиза и цяла Македония. В нея източната граница на Македония е по р. Места, може би под влияние на римското административно делене. В картата на J.
M.Hussius – Hungariae Tabula от 1774 г. надписът на Македония е на запад от
Струма, а между Струма и Места е областта Jamboli (Яранов, 1933, стр. 17). Интересно е, че в английската карта “European dominions of the Ottomans or Turkey
Europe”, London, 1975 г., в Rumüli е включена и Macedonia. Има такива случаи
и през XIX в. Това прави и видният изследвач на Македония д-р Гризебах, който
дава наслов на своето съчинение “Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre
1840”, Göttingen, 1840, в два тома. Както вече споменахме, турцитe, които не се
интересуват поотделно от Мизия, Тракия и Македония, всички свои балкански
владения наричали Румелия.
Интересно е, че българските земи носят антични имена, а името „българин“ и „България“ също не са славянски. Това не е беда, ако с него не се спекулира. И русите носят неславянско име, а варяжкото име „руси“, французите
– името на германското племе „франки“, и т. н.
Наистина, през последните векове на турското владичество името на Македония се оттегля от Тракийската низина по Марица. Никой не приема вече, че
Пловдив е македонски град, както това е писал напр. Бертрандон дьо ла Брокиер и др. през XV в. Обаче и през XIX в., когато нашите земи, въз връзка с източния въпрос и други научни съображения, са били обект на сравнително много
изследвания от страна на чужденци и българи, няма ясно установена граница
между Тракия и Македония. Тази граница се движи между Места и Струма.
Една от причините за това състояние е турското административно деление на
нашите земи, което именно през XIX в. е било най-непостоянно. Както видяхме,
административното владение, ограничаване и деление на Македония и Тракия е
играло значителна роля за определяне на границата между тях още по времето
на македонския цар Филип II, през римско и византийско време.
През XIV в., след завоюването ни, владенията на Турция са били поделени
на лива (по арабски) или санджаци (по турски), нещо като окръзи, чиито управители били подчинени на двама генерални управители – беглербегове: едини18

ят на Румелия със седалище София – европейско владение на Турция, състоящо
се от 23 санджака (Гълъбов, год. VI, кн. 1-2) другият на Анатолия (Анадола,
както казваме ние) – азиатското ѝ владение.
По-късно, по времето на султан Мурад III (края на XVI в.), без оглед на
областите Мизия, Тракия, Македония, Гърция, Албания, Сърбия и пр., империята била разделена на големи административни области, нещо като департаменти, наричани е я л е т и , които от своя страна се разделяли на санджаци,
последните на кази (околии), казите на нахии. Това административно деление
траяло до 1834 г. Турският пътешественик и писател Хаджи Калфа през средата
на XVII в. ни дава описание на санджаците на това административно деление
в съчинението си „Румелия и Босна“ – превод на немски от Жозеф фон Хамер
и издадено във Виена в 1812 г. (превод от Ст. Аргиров в „Архив на поселищни
проучвания“ год. І, кн. 2-3, 1938). От това, което ни интересува относно разпространението на Тракия и Македония и границата между тях, намираме, че
в с а н д ж а к С о ф и я влизат градовете и кадилъците: Ниш, Брезник, Знелоле,
Берковица, Ихтиман, София, Златица, Пловдив, Пазарджик, Самоков, Чирпан,
Стара Загора, Ямбол и Казанлък, както е било и при първото административно
деление след завоеванието ни от турците. Това показва, че на Северна Тракия
косвено се дава простор до Ниш. И наистина, Паисий, за когото Дунав е северна граница на Тракия (Разбойников, 1936, стр. 203), пише в своята История,
че Тракия се простира на запад чак до Ниш (История Славянобългарска, 1762
– Стъкми за печат по първообраза Йорд. Иванов, стр., 1914 г., стр. 13-14; Иширков, 1915, стр. 30). А в с а н д ж а к Г а л и п о л и са поставени всички земи и
градове от Буюк-Чекмедже и Чаталджа, Силиврия и Родосто на запад от Драма,
Сяр и Орфано включително, т.е. цяла Южна Тракия. По такъв начин западната
граница на Тракия тук е при Струма.
Но интересно е, че в с а н д ж а к К ю с т е н д и л и при първото, и при това
деление са влизали освен градовете и кази Кюстендил, Дупница, Радомир и
Враня, и македонските градове и кази: Кратово, Щип, Велес, Струмица, Радовиш, Петрич, Мелник, Дойран, Тиквеш и Крива паланка. Това показва, че
Кюстендил административно е свързан с Македония oщe от завоюването ни.
Както ще видим, това положение на Кюстендил по отношение на Македония
продължава до 1860 г. Поради тази административна връзка на Кюстендил с
Македония и поради обстоятелството, че Кюстендилска епархия е принадлежала към Охридската архиепископия, за което вече стана дума, Кюстендил и
Кюстендилско се прибавяха към Македония. Затова – както пише Иширков
(1927, стр.16) – Йорд. Иванов озаглавил своята книга за Кюстендил и Кюстендилска епархия с името „Северна Македония“ – София, 19064, което според нас
не беше за препоръчване.
Може би това пренасяне името на Македония и върху Кюстендилско, дори
след Освобождението ни, е една от причините да се подхрани апетитът на сър4
Тук нека отбележим и това, че Стефан Захариев в своето „Описание на Т.-Пазарджишката
кааза“, Виена, 1870 г., стр. 53, поради бившата принадлежност на Самоковска епархия дори към
Ипекската епископия, поставя границата между Македония и Тракия между селата Сестримо и
Голямо Белово, дето се разделяли Самоковска и Т.-Пазарджишка околия. Обаче К. Фотинов, който е родом от Самоков, в „Землеописание“ (Смирна, 1843 г.) поставя Самоков в Тракия.
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бите да искат при сключването на Ньойския договор през 1919 г. да присвоят
тази българска покрайнина към Сърбия. Известно е, че във връзка с Душаново владеене на Македония и с разширението на Ипекската патриаршия (15571766 г.) върху северномакедонски области, сръбски учени ги наричат сръбски
земи. (Вж. проф. Вастр. Depuħ: „O српском имену у Староj Србиjи и у Македониjи“. Београд, 1904, стр. 9-39). Обаче друг сръбски учен – Рад. Груiиħ в „Писма Петчских патриjарха и другог и треħег децiниja XVIII-тог века“, печатани в
Споменик, кн. LI (1913), пише, че Ипекската патриаршия не е само на сърби, но
и на българи. Същото разправя и ипекският патриарх Арсени Черноевич – „архиепископъ Србскiй, Болгарскiй, Словенскiй и всего Иллирика западнiи странь
патриархъ“ (Иширков, 1915, стр. XXXII и XXXIII).
В 1849 г. административното деление на турската империя претърпяло известно изменение. Обаче наскоро – в 1885 г., се извършва ново административно деление на турската държава, според което последната се разделя на 4
еялета: Одрински, Солунски, Румели и Нишки. Първият е сравнително малък
със санджаците: Навахи Ербае, Текирдаа, Гелибол, Едрине, Филибе и Сливен.
Твърде обширен става Солунският еялет, именно със санджаците: Трикала, Солун, към който се числели, освен околните кази, още казите Кавала и Берекетли,
Серски сандкак със седем кази: Сяр, Демирхисар, Петрич, Неврокоп, Мелник,
Разлог и Зъхне, и Драмски санджак с пет кази: Драма, Чанак и Саръшабан,
Правища, Енидже-кара-су и Гюмурджина с дистриктите: Арда, Даръдере (Златоград) и Егридере (Ардино). Ясно е, че при това административно деление за
сметка на Македония Солунският еялет се разширява доста навътре а Тракия.
Интересно е още, че Ниш остава еялет, а не София, със санджаците: София, Самоков и Кюстендил, като към Кюстендилски санджак принадлежи и
Радовиш. Не по-малко интересно е, че в създадения еялет Р у м е л и влизат санджаците: Шкодра, Охрид, Манастир (Битоля) и Кесрие (Костур). Следователно,
във време, когато името „Румелия“ се изтласква към изток само върху Тракия,
създава се еялет със същото име в най-западните области на полуострова ни.
Вероятно под влиянието на тази административна особеност в учебника „Краткое землеолисание за малечки деца на наречие по-вразумително за македонските българи“, наредил един Македонец, а издаден от Андрея Анастасов Ресенеца, Цариград, печатница в. „Македония“, 1868 г. – град Битоля се характеризира
като военно съсредоточие в Румелия.
Същото правят и Н. Михайловски – в своето „Краткое землеолисание (Цариград, 1869) и Ив. Н. Момчилов – в своето „Малко политическо землеописание“ (Търново, 1869 г.). Любопитно е, разбира се, и това, че Охрид и Битоля се
свързват с Албания. (Дотук за всички административни деления на турската
империя ни дава сведения един от най-видните изследвачи-чужденци на нашите земи – August Viquesnel (1855-1868, стр. 99-107).
Това административно деление нямало дълъг живот. Наскоро след 1869 г.
се извършва последното преди Освобождението административно деление на
нашите земи от турската власт. Еялетите се заместят с равнозначните в и л а е т и
(„Летоструй“ или Домашен календар, 1870 г., стр. 63, издава Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес – К. Смирнов, 1874, стр. 35-44). Според него, Европейска
Турция се разделя на девет вилаета: Цариградски, Одрински, Дунавски, Босненски, Битолски, Солунски, Янински, Критски и Беломорски (островите). Нас
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ни интересуват Цариградският, Одринският, Дунавският, Битолският и Солунският вилаети. Цариградският вилает е бил много малък-той обхващал Цариград и близките му села: Чанакчи, Чаталджа, Теркос (Деркос, както го наричат
българите-бежанци от това село, заселени в гр. Айтос), Белград и др. Одрински
вилает се състоял от пет санджака: Одрински, Родостенски, Галиполски, Сливенски и Пловдивски. Към Галиполски санджак се числи Дедеагач. Дунавски
вилает се състоял от седем санджака: Русенски, Варненски, Тулчански, Търновски, Видински, Софийски и Нишки. Интересно е, че в Софийски санджак
влизат, освен София, и градовете: Кюстендил, Дупница, Радомир, дори Горна
Джумая, после Ихтиман, Костенец и Златица. Битолски вилает се състоял от пет
санджака: Битолски, Скопени, Призренски, Дебърски, Шкодренски, в които се
числят градовете Битоля, Велес, Прилеп, Охрид, Дебър, Скопие, Тетово, Куманово, Щип, Кратово, Призрен, Прищина и Дяково, Ипек, Шкодра, Подгорица,
Бар и Дурацо. Солунски вилает обхващал три санджака: Солунски, Серски и
Драмски. В Серски санджак влизат и градовете Неврокоп (Гоце Делчев), Мехомия (Разлог) и Банско, а в Драмски санджак – и градовете Ксанти и Енидже на
изток от река Места.
Ясно е, че и това административно деление на Турция изобщо е доста произволно. Но добре станало, че Дунавският вилает се продължи в Софийската
област, от който по-преди се късаха части ту за Македония, ту за Тракия. Прибавянето на Софийска област към Дунавския вилает улесни очертаването на
границите на бъдещото Княжество България, създадено от Берлинския договор
от 1878 г. Обаче земите на Македония се смесват с тези на Албания, както е
било според административното деление от 1855 г. Освен това, включването
на Серски и Драмски санджаци в Солунски вилает допринася за затвърдяване
принадлежността на Сярско и Драмско и дори цялата област между Струма и
Места към Македония.
По-нататък е необходимо да видим как и къде поставят границата между Тракия и Македония през XIX в. чужденците-изследвачи и българските
домашни географи и картографи на нашите земи. Трябва де се отбележи, че
чужденците-изследвачи не се интересуват много от този въпрос, а повече от
етническия състав на населението. Такъв е случаят с Павел И. Шафарик (1842
г.) и Г. Лежан (1861 г.), които означават в своите етнографски карти с името България цялата земя от Охрид до Черно море. Двама от най-видните чужденци-изследвачи са: Ami Boué и August Viquesnel правили две пътувания през 1836 и
1833 г. заедно. Но докато първият в съчинението си “La Turquie d’Europe” (Paris,
1840, стр. 177-198) поставя интересуващата ни граница на река Места, вторият, който правил трето пътуване сам 13 месеца през 1847 г. в Румелия и Стара
Тракия, в резултат на което е капиталното му съчинение “Voyage dans la Turquie
d’Europe”. Description physique et geologique de la Thrace”, в два тома от 1855 и
1868 г. – поставя западната граница на Тракия по река Струма, като планините
между нея, Беломорският архипелаг и Марица представяли широк масив под
име система на Родопите, който масив бил естествена крепост на Тракия (том
I, стр. XXIV). Освен това Viquesnel издал “carte de la Thrace, d’une partie de la
Macedoine et de la Moesie” (Paris, 1854, м. 1:800 000).
Стефан Веркович, хърватин, който към 1855-1860 г. е живял няколко години в Сяр, за да събира български народни песни, издавал последната под наслов
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„Народне песме македонски бугара“, Београд, 1860 г. Очевидно, той взема Сяр
за град в Македония.
Сведенията на българските домашни географи и картографи по интересуващия ни въпрос са две-три карти и главно няколко учебника, които наред с
географията на Европа и другите континенти, разглеждат специално и тази на
Европейска Турция. Между тях няма единство, което обстоятелство се дължи
вероятно главно на промените от изтъкваните вече административни деления
на нашите земи.
От домашните историко-географи след Паисий – Поп Константин в 1819
г. в своето „Описание на Пловдивска епархия“ на гръцки език се изказва за
пространството и границата на Тракия. В §4 той пише: „Географите разделят
Тракия според четирите точки на хоризонта на четири части: 1) Западна Тракия
– между планината Пангей (Пърнардаа) и планината Родопи, 2) Южна Тракия –
към Егея, 3) Източна Тракия – към Цариград, и 4) Северна Тракия – към Хемус
(Известия на БГД, кн. 3, 1935, стр. 189). Планината Пангей опира на Струма.
Александър Хаджи Руссет издава „Карта на сегашная Болгария, Тракия,
Македония и на прилежащите им земи“ (Страсбург, 1842 г.). Той поставя границата между Тракия и Македония по течението на река Места. От север прибавя
към Македония Кюстендил и Кюстендилско, а откъм запад изхвърля Охрид и
Охридско, заедно с езерото, за сметка на Албания. Проф. А. Иширков преиздаде тази карта на Ал. Х. Руссет в „Географска библиотека“, №4, София, 1924
г., с пояснителни бележки. Тук той обяснява, че тази карта не е оригинална, а
намалено и съкратено издание на картата на Lapie под наслов “Carte générale de
la Turquie d’Europe en XV feuilles” и пр. , Paris, 1822 г. При това Иширков съобщава, че границата в картата на Lapie и Х. Руссет е прокарана под влиянието
на Хаджикалфовото административно делене на Европейска Турция (т.е. това
– от времето на Хаджи Калфа – XVII в.), което не било без грешки; затова са
станали грешки в областните граници, нанесени на картата. Съобщава също, че
X. Руссет е прокарал източната граница на Македония по река Места, без оглед
на границите на санджаците (стр. 5 и 12). Според нашето мнение, X. Руссет не
е прокарал областните граници под влияние на Хаджикалфовото административно деление и с оглед на еялетските и санджакските граници, защото в такъв
случай източната граница на Македония трябваше да бъде по река Струма. А
Охрид, Струга и Дебър са поставени от X. Руссет вън от границите на Македония и във връзка с Албания – тъкмо според Хаджикалфовото административно
деление. Тази западна македонска част се присъединява към останалата Македония едва след 1860 година, съгласно последното административно деление на
Европейска Турция.
В 1862 г. Димитър Ангелидев издава в Пловдив „Карта Профана на Европейческъ Турция, с надлежащи неы княжества Унгровлахия, Сьрбiя и с независимото княжество на Горня Гора“, в която границата между Тракия и Македония е прокарана по Пирин планина.
От българските географии-учебници най-напред ще споменем тази на Неофит Хилендарец-Бозвели – „Краткое политкческое землеописание за обучение
на Българското младенчество“, Крагуевац, 1835 г. Този учебник по география
вероятно е един от най-старите, ако не най-старият. Бозвели пише, че откъм Македония Тракия граничи с река Места. В 1834 г. с отпадането на Хаджикалфово22

то административно деление отпада и Струма като западна граница на Тракия,
което явление вероятно в 1835 г. се отразило в географията на Бозвели. Обаче
същият, като изрежда градовете в Македония, пише: „Между българските и
македонските предели се намират много български градища, като: Бобошево,
Дупница, Струмица, Смитрополия, Петрич, Радовищ, Паланка, Шип, Кюстендил, Куманово, Разлог, на който първото село е Банско, Самоков с митрополитско седалище има преокрашена черква и достопорядъчно българско училище
и множество Самокови“ (стр. 29-30). Ясно е, че тук се касае за една междинна
област не само между Тракия и Македония, но и между тези двете и България
откъм София и цяла Северна България (бивша Мизия).
Константин Фотинов е не само родоначалник на нашия периодичен печат,
но и един от най-големите ни възрожденски географи; в това отношение той
се проявява най-добре в книгата си „Землеописание“ (Смирна, 1843). Докато
повечето от учебниците по география през периода от средата на XIX в. до Освобождението се наричат „Кратки землеописания“, неговата география е доста
подробна. Тук той се занимава и с разпространението и границите на нашите
земи: България (която в старо време се наричала Долна Мизия), Тракия и Македония. Като изброява градовете на Тракия, поставя в нейните граници родния
си град Самоков, Разложко, Неврокоп, Кавала и другите градове в източна посока (стр. 98). А като изброява градовете в Македония, споменава: Солун, Сяр,
Демир Хисар, Мелник, Дупница и Кюстендил, който заедно с Дупница, както
отбелязахме, едва при последното административно деление се откъсва след
1860 г. от Македония. Ясно е, че К. Фотинов поставя границата между Тракия и
Македония по Пирин планина.
Георги Икономов Дупничанина в своето „Кратко землеописание“ (Букурещ, 1856 г.), тъкмо според административното деление от 1855 г., поставя в
пределите на Македония и град Гюмурджина. А във всички „Землеописания“
след 1860 г., съгласно административното деление след тази година, източната
граница на Македония се поставя при Неврокоп и Драма – при река Места или
по билото на Западните и Средните Родопи. Тези „Землеописания“ са следните:
1. на Йоаким Груев – „Малко землеописание за деца“ (Пловдив, от 1866 и 1873
г.); 2. на Ив. Н. Момчилов – „Начални книжки за децата в първоначалните ни
народни училища“, книга VI-малко политическо землеописание (Търново, 1869
г.); 3. на Н. Михайловский – „Краткое землеописание“ (Цариград, 1869 г.); 4,
„Краткое землеописание за малечки деца на наречие по-вразумително за македонските българи“, наредил един Македонец, а издадено от Андрея Анастасов
Ресенеца (Цариград, 1868 г.); 5. на К. Смирнов – „Кратко учебно земеописание“,
част III – за Европа. Превод от 12. издание от Б. П. (Виена 1874 г.). Този учебник
е по-голям и дава повече сведения за последното административно деление.
Но дойде Освобождението, Сан-Стефански прелиминарен договор и Берлинският конгрес (1878 г.), които извършват известни промени в имената и границите на трите български области. Преди всичко интересно е, че на този конгрес от западните държави, начело с Австрия и Англия, е предложено на русите
следното: срещу образуването на малка турска автономна област в Делиормана
и Варненско с пристанище Варна, към автономната област Източна Румелия
да се включат поречията на Струма и Места на юг от Рила и Западните Родопи
(Западна Румелия), които днес са в границите на България. Русите, за да запа23

зят Варна като черноморско пристанище на създаващото се Българско княжество, отхвърлили това предложение и в Източна Румелия влезли само горният и
средният басейн на Марица. Тази Източна Румелия след Съединението в 1885
г, се нарече Южна България. Долният басейн на Марица се нарича Одринско.
Името Тракия като че ли изчезна, както много по-рано това на Мизия, за сметка
на България. Това решение на царска Русия се оказа може би неблагоприятно
за България, защото турската автономна област от Делиормана, откъсната на
север от другите турски владения на Балканския полуостров, рано или късно
щеше да отпадне, а Източна Румелия, респ. Южна България, щеше да бъде много по-голяма – чак до Струма. Във всеки случай, поречията на Струма и Места
на юг от Рила и Родопите, т.е. Западна Румелия, не се смятаха херметически
свързани с Македония, на която турското владичество се продължи, затова избухна Кресненско-Разложкото въстание след Берлинския конгрес в 1878 г.
След Освобождението и след Съединението на Северна и Южна България
се създаде Македонската революционна организация в 1893 г., която – както
бележи проф. Иширков („Македония – име и граници“, стр. 10) – засили името
Македония и определи границите ѝ, като границата между Тракия и Македония
постави не по самата река Места – според Ал. X. Руссет, а на изток от нея по
вододелното било на Родопите – при Аврамова седловина, недалеч от Юндола,
и на 13,5 км по въздушна линия далеч от Смолян, това беше вилаетската граница между Солунски и Одрински вилает. Но тази революционна организация не
беше само македонска, а обща М а к е д о н о - о д р и н с к а р е в о л ю ц и о н н а
о р г а н и з а ц и я , обаче с преобладание на водачи българи от Македония. Първият й основател Гоце Делчев, който с далечния си тракийски произход се яви
като идеален обединител на революционното движение в двете области – Македония и Одринско – обиколи македонските комитети в Одринско. (Нека отбележим, че отделно от Македоно-одринската организация в 1894 г. се образувало
дружество „Странджа“ на българи от Тракия, начело с капитан Петко Войвода,
с орган вестник „Странджа“ във Варна. Това дружество се е борило за присъединяване на Тракия към България и е било против автономията, затова е слято
насилствено с ВМРО.) Тази обща революционна организация еднакво работи
за освобождението на Македония и Тракия. Тя организира и проведе в една и
съща година (1903) и в един и същи месец техните въстания – Илинденското
и Преображенсното. Във всеки случай, поречията на Места и Струма, чрез Западните Родопи, далеч от средата на поробена Тракия, лесно оформиха Източна
Македония. За това не се яви възражение у българската общественост, защото
и Македония, и Тракия са еднакво български земи. Обаче трябва да отбележим,
че фактически като източна граница на Македония се взе билото на Родопите
не от Македоно-одринската организация, а преди нея от Берлинския конгрес в
1878 г., който остави в робство всичко на запад от тази граница. Тази граница,
както ще видим, неправилно усвои и Димитър Яранов.
Един от най-добрите познавачи на Македония в края на XIX в., Васил Кънчов, в съчиненията „Македония – етнография и статистика (София, 1900 г.) и
„Орохидрография на Македония“, под редакцията на проф. А. Иширков (Плов
див, 1911 г.) и др., също приемаше тази граница на Македония, обаче, както ще
видим, при известни условия. Многобройната интелигенция на Македония, от
която често се излъчваха управници на България, поддържаше тази граница.
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Наистина, Македония трябваше да се защитава освен срещу турците, още и
срещу посегателствата на гърци, албанци и сърби, като последните след Освобождението на България прибавяха Северна Македония към Стара Сърбия,
а след Балканската война цяла Македония нарекоха „Южна Сърбия“, от което
се отказаха след Втората световна война и я нарекоха отново Македония, но
изпълнена не от българска нация, а от „македонска нация“.
Източна Румелия, особено след Съединението, можеше да не загубва съвсем името Северна Тракия. Едва след Балканската война има от бивши жители
на Източна и Западна Тракия тракийски културно-просветни дружества, Тракийски научен институт и пр., които са организации на тракийската емиграция.
(Непосредно след опразването на Източна Тракия от българската армия през
1913 г., месец юни, е основана в Одрин организацията „Одринска Тракия“ на
българите-бежанци от Източна Тракия, с вестник „Одринска Тракия“, начело с
проф. Д. Михалчев.)
Известно е, като резултат на Балканската и Междусъюзническата война от
1912/1913 г., на Първата световна война и на престъпно глупавата политика на
българската буржоазия начело с дворцовата камарила, какви граници се прокараха през Тракия и Македония, особено след 16 юни 1913 г. Тези граници не
отговориха на никакви народностни или административни съображения.
Най-после ще отбележим, че проф. Д. Яранов, както споменахме в началото, се занима подробно с границите на Македония и по неизбежност – с границата между Македония и Тракия. Това той направи първо в труда си върху покрайнината Разлог – областно географско изучаване, печатан в сп. „Македонски
преглед“, год. VIII, кн. 2, 3 и 4 – 1933. Тук той се спира на въпроса за мястото
на тази покрайнина-дали тя се намира в Македония или Тракия – и изтъква (кн.
2, стр. 74-76), че в картите до края на XVIII в., под влиянието на класическите
автори, главно Птолемей (цитира 11 карти, а те били повече), тя била поставяна
с целия басейн на Места в Тракия. Обаче в по-нови карти, каквато е тази на
S-r Robert – Turquie Européene, 1755 г., пълна със съвременни имена, в която границата между Тракия и Македония минава през средата на Разлошката
котловина, и в други карти тази покрайнина била вече поставяна в Македония,
което от 1878 г. насам се считало за безспорно. След това бележи, че германският географ Leonhard Schulyze-Jena, в труда си “Macedonien, Landschaft-und
Kulturbilder”, Jena, 1927, поставял Разлог извън Македония, но не бил се аргументирал по този повод. Интересно е, обаче, че от друга страна Яранов признава, че разложката покрайнина заемала „напълно преходно положение между
по-големите географски единици Македония и Тракия“.
А в труда си „Карта на Македония и пр.“ Яранов завършва обясненията
за „Развоя па картографското представяне на Македония“ (стр. 33) по следния
начин: „Географската граница на Македония се е менила, както може да се
забележи и върху част от приложените факсимилета на стари карти, много
пъти. Промените обаче са били все с една тенденция: ограничаване на запад
и юг и разширяване към север и изток за сметка на Дардания и Тракия, докато най-после към средата на миналия век се установиха истински географски
граници, в които са влизали поречията на реките Места, Струма, Вардар и
Бистрица (срв. с фиг. 10 – картата на Александър Хаджи Руссет)“. След това
той представя изработената от него карта на Македония с мярка 1 : 300 000 –
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според границите, усвоени към края на ХIX в.; които – отбелязахме вече – не
са съвсем правилни.
***
В з а к л ю ч е н и е , развитието на границата между Тракия и Македония е
следното. В древно време тази граница не е била народностна, а политическа –
по река Струма, защото в Македония е имало доста тракийски племена. Само
от времето на македонския цар Филип II долното течение на Струма, чак до
устието на Места, се отнема от Тракия и се прибавя към македонското царство.
Римляните, по административни съображения, я поставят по река Места.
През средновековието, па и в турската епоха, по гранилите между Мизия,
Тракия и Македония съществува просто хаос, защото – както вече отбелязахме –
между еднородни славянобългарски области в народностно и историческо – изобщо в географско отношение, не може да се постави граница, а ако се постави,
да речем просто по някакви практически (напр. административни) съображения, тя не може да бъде постоянна. Местенето на границата на средновековната
българска държава в югозападна посока е ставало за сметка на Тракия и Македония или общо Романия, без оглед на някаква граница между тях Географската
граница на Македония се е менила – както пише и Д. Яранов, – но за сметка на
Дардания (в северна посока) и на Тракия (в източна посока). Обаче, като оставам настрана големия хаос през средните векове, в турско време местенето на
границите на Македония, включително тази по отношение на Тракия, е ставало
отчасти по духовно- или черковно-епархиални и главно по административни
причини, какъвто е случаят с вилаетските граници, които усвояват учебникарите-географи, тези от Берлинския конгрес, включително Македоно-одринската
революционна организация и се налагат на нашата общественост. А административни граници, много просто, не могат да дадат географска принадлежност,
още по-малка държавна, политическа принадлежност. Последната не може да
се придобива по административна давност. Освен това, посочихме много примери, където границите между Тракия и Македония на запад от Места – какъвто
е случаят с Константин Фотинов и Димитър Ангелдиев – се поставя по Пирин
планина. Самият Ал. X. Руссет, на когото доста се позовава Д. Яранов, поставя
границата не по вододелното било на Родопите, а на запад по река Места, при
това още по-чудно е, че той изхвърля Охридската област от Западна Македония.
Във всеки случай трябва да се спомене, че към Освобождението на България произволното разширение на трите български области – Мизия, Тракия
и Македония, в една или друга посока по административни причини или по
такива, дължащи се на неосведомени картографи, почти спря и те сравнително
се прибраха в своите граници, макар с известни междинни области между тях.
Много ясно е, че не билото на Родопите е географската граница между Тракия и Македония, а че поречията на Места и Струма, така наречената Източна
или Пиринска Македония, представя една ВЪТРЕШНА ОБЩОБЪЛГАРСКА
СВЪРЗОЧНА ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ между Тракия и Македония в средата
на общия Родопо-Рило-Пирински масив. Такава свързочна област не е само Разложката покрайнина (която е влизалата Самоковска епархия) – както приема
Яранов. Тази свързочна област принадлежи колкото на Македония, толкова и на
Тракия и изобщо на България. Тя повече свързва, отколкото дели. Както видя26

хме, Неофит Хилендарски Бозвели поставя преходна или междинна свързочна
зона между България, Тракия и Македония и то доста на запад от Струма. Нещо
повече, Васил Кънчов схваща поречията на Струма и Места като свързочна област между Северна Македония и Тракия. В книгата си „Македония – етнография и статистика“, той пише: „Българското население в Македония образува
два големи дяла: североизточен и югозападен. Между тях покрай левия
бряг на Вардара се е вмъкнала друга турска ивица и ги е разделила. Пряко тяхно
доближаване става в ограничено пространство в Скопска област.
Североизточният дял се ослони на българските земи в Северна България и
Тракия“ (стр. 25).
По-нататък: „Отвъд Карадагската верига в Сярското широко поле живеят българи, които в главни черти са еднакви с източнотракийските българи; те
завземат, освен Сярско и Драмско поле, цялата южна половина на Пирин планина, средната и южна половина от долината на Места с цялата Неврокопска каза
и минават Родопите; те се сливат с жителите на Тракийската равнина. Говорът
на тия българи принадлежи към източно българския говор с всичките му главни особености“ (стр. 37). Най-после Кънчов бележи: „Североизточната част на
Македония има горнобългарско население или шопи. Те минуват в Самоковско,
Дупнишко, Кюстендилско, Горна Джумая, Разлог, Струмица, Радовиш, Малешево, Пиянец, Кочани, Щип, Кратово, Куманово“ (стр. 38).
За свързаността на интересуваната ни област говори българската диалектна
граница, която дели западните от източнобългарските диалекти. Тя минава през
нея по диагонала от североизток към югозапад, именно като слиза от север по
река Вит, река Тополница в Пазарджишко, пресича Чепинското корито, по-нататък Разложката покрайнина и през южните разклонения на Пирин планина и
Демирхисар, като оставя голямото село Горни Броди и околните села към източните диалекти, се отправя през Круша планина към Солун. Благоевградско
спада към западните говори, а Гоцеделчевско – към източните говори (Б. Цонев,
История на българския език, т. I, София, 1940, стр. 305-306).
Нека отбележим, че географската свързочност между българските земи не
трябва да ни плаши, защото тя крие и обединяващи елементи. Такъв е случаят
днес със Софийската област и Югозападна България, която е обща вътрешнобългарска свързочна географска област с голямо значение между Мизия, Тракия и Македония, българското население (шопи) на които още от средните векове има обща съдба и никога само не се е делило. Нейно продължение в южна
посока е Пиринската област, в която в гр. Банско се е родил родоначалникът на
българското възраждане – отец Паисий, също и родоначалникът на българската
педагогика – Неофит Рилски, както и поетът Никола Йонков Вапцаров. Тук е
главното огнище на българското възраждане. В 1962 г. се навършиха
200 години от излизането на Паисиевата История и ако по този случай се строеше паметник в родното му място град Банско – този най-голям паметник на
българския национален дух щеше да бъде тъкмо в най-свързочната обединяваща българска област между Македония, Тракия и останала България. Паисий,
който е бил колкото македонски, толкова и тракийски българин, не казваше:
„О, неразумни юроде, защо се срамиш да се наречеш македонец или тракиец“,
а – „....защо се срамиш да се наречеш българин?“! Областта, гдето се роди българското възраждане, е общобългарска област.
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Ако днес управниците в Скопие, които коват от македонските българи нова
народност (това може да става само с примитивни племена, като наричат тая
народност с класическото име македонска и самите ѝ хора македонци (Ако в
Македония живеят македонци, в Тракия – тракийци, и в Мизия – мизийци, то
изобщо българи не са съществували и сега не съществуват, а българите основаха първата славянска държава, която играеше ръководна роля за създаване на
обща славянска култура. Като че ли шумадийиите и сърбите от други сръбски
области не са еднакво сърби! А прусаци, саксонци, баварци – не са ли все германци, да не посочвам други примери.), държат на поречието на Места като
източна граница на Македония и по диктовка на Белград мислят за евентуално обсебване на Пиринската област, то в класическо или древно време, па и
по-късно, Струма е била не по-малко граница между Македония и също важната днес българска земя Тракия. Такова спекулативно обсебване би довело
не друг, а сърбите до Аврамова седловина – недалече от Юндола, до язовира
„Васил Коларов“ и 13,5 километра западно от Смолян – това, което никога не е
бълнувал и най-великият крал на сърбите Стефан Душан (1331-1335) (Впрочем,
българите в Македония са притиснати от векове народностно от три страни.
Откъм юг – от гърци, които изтласкват българите от приморските области. Откъм запад – от албанци, които напират към изток и североизток, затова българите са се преселвали на изток дори в Тракия и Мизия, например в Брацигово,
Пещера, Перущица и другаде, а днес албанците са многолюдно население в
Гостивар, Дебър, Тетово и другаде, както и в Косово поле чак до гр. Лясковец.
Сърбите се отправиха първоначално към българската Моравска област, която
вече асимилираха, както и към Македония, която наричаха „Южна Сърбия“, в
това отношение те бяха направлявани и от бившата Австро-унгарска империя,
която им отне Босна и Херцеговина, освен което се стремеше и към Солун. И
понеже „Южна Сърбия“ е очебийна фалшификация, сърбите вече поддържат
„македонската нация“; това им служи като „троянски кон“ за нейното асимилиране. Според сръбския професор Йован Цвиич, в 1913 г. етническата граница
между сърби и българи беше тогавашната политическа граница, между Сърбия
и България (вж. немското списание “Peterman Mitteilungen”), а в 1918 г. – линията малко запад от Лом, Враца, Радомир и др. (вж. съчинението му “La Peninsula
Balkanique”, Paris”, 1918).
Както отбелязахме, Струма и Места не са народностни граници. Жалко е,
че от сръбска страна – въз основа на това, че особено Западна Македония не е
засегната от древно тракийско разселване, а от илирийско (макар през средните
векове всичко да е българо-славянизирано) – се твърди, че тя трябва да бъде под
обсега на сръбско влияние, а там, гдето са живели древните тракийци в целия
изток – да бъде под български обсег. Гърците пък претендират, че Македония е
в същност Южна Македония, която те владеят и гдето е била древната македонска държава. При това трябва да отбележим, че българите в Македония в турско
време показаха най-голяма Hapoдностна жилавина, като принудиха съжителите
си турци (и гърци в Серско) да научат български език, а не обратното, можем да
се надяваме, че и в бъдеще те ще поддържат същата си народностна жилавина.
Неправилно през левосектантския период Българската комунистическа
партия издигна погрешни политически лозунги за уж тракийска нация, македонска нация и добруджанска нация, които бяха в противоречие с марксист28

ко-ленинското учение по националния въпрос (Вж. „Македонският въпрос“ –
Историко-политическа справка, София, 1968, стр. 62 и 63).
Българската народна мъдрост казва: “Род рода не храни, но тежко и горко
на този, който го няма!“. С югославяните, специално със сърбите, като южни
славяни, сме сродници, а с българите в Македония – същински братя. От Освободителната война през 1877-78 година насам за добросъседски отношения със
сърбите само ние, българите, правихме жертви.
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THE BOUNDARIES OF MIZIA, THRACE AND MACEDONIA
(THE PIRIN REGION IS THE MAIN HEARTH
OF THE BULGARIAN REVIVAL)
(A POLITICAL-GEOGRAPHICAL REVIEW)
Prof. Iv. Batakliev
(Unpublished material, written by Prof. Ivan Batakliev in 1970)
In this previously unpublished material written by Prof. Dr. Ivan Batakliev in 1970, the
boundaries of the „three Bulgarian districts“ of Mizia, Thrace and Macedonia are examined
in detail, while the changes of their boundaries are scrutinized from the ancient period on.
The emphasis is on the difficulty of outlining those boundaries due to the „crossroads location
of the Balkans between three continents and several seas.“ The paper explains the difference
between the two levels – the political and the geographical. As an anthropogeographer, the
author draws attention to the people who inhabited these areas since ancient times, and
unambiguously notes that „the Bulgarian people - during the Middle Ages and the Turkish
era – inhabited relatively the longest the center of the peninsula „. Apart from his own studies
prof. Iv. Batakliev presents also some studies of other scientists, starting from Strabo (63
BC - AD 19) - the father of geography, then notes and comment on the works of prominent
local and foreign researchers from the late nineteenth and the early twentieth century. In this
manuscript prof. Iv. Batakliev clearly shows his attitude towards the issue of border changes
– occurring mainly for political reasons - and the inconvenience those changes cause to the
lives of the Balkan peoples.
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MODERN PROCEDURE OF LANDSCAPE
ANTHROPIZATION ANAYSIS
Viktor Samoilenko, Volodymyr Plaskalnyi1
The modern principles/approaches and procedure of anthropization extent analysis
for Ukrainian landscapes were substantiated and developed. The procedure is universal for
all-European and Ukrainian approaches and consists of four components: common-matter,
parametric, logic-mathematical and verification-implementation component. The procedure
embodies the scheme and the scales of landscape anthropization extent depending on anthropogenic impact extent of land use and/or land cover systems. This impact is specified by
corresponding degrees of hemeroby, impact intensity, geoecological favorableness / unfavorableness and naturalness of mentioned systems.
Keywords: landscapes, anthropization, hemeroby, land use, land cover

СЪВРЕМЕННА МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА АНТРОПИЗАЦИЯТА
НА ЛАНДШАФТИТЕ
Виктор Самойленко, Владимир Пласкални
Обосновани са и са разработени съвременните принципи/подходи, както и методика за анализ на степента на антропизация на ландшафтите в Украйна. Методиката е
универсална и съответства на общоевропейските и украинските подходи и се състои
от четири компонента: общосъдържателен, параметричен, логическо-математически и
верификационно-реализационен (проверка-реализация). Методиката включва схема и
скали със степените на антропизацията на ландшафтите в зависимост от стойността на
антропогенното влияние върху системите на земеплозване и/или земно покритие. Това
влияние се определя чрез съответните нива на хемеробност, интензивност на влияние,
геоекологична благоприятност/неблагоприятност и естеството на тези системи.
Клучови думи: ландшафти, антропизация, хемеробност, земеползване, земно
покритие
Physical Geography and Geoecology Department of Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, viksam1955@gmail.com
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INTRODUCTION
The study of the dynamics and ways to identify the consequences of anthropogenic (human) impact on the landscape complexes is one of the most important tasks
of contemporary geography. This thesis is confirmed as by the European Landscape
Convention and as well by the objectives of the new Sustainable Development Program of the United Nations, adopted for the 2015-2030 years.
Four European and Ukrainian conceptions for the identification of landscape
anthropization extent are differentiated now, viz. the conceptions of naturalness,
wilderness, hemeroby and geoecological-nature-management analysis (Samoilenko,
Plaskalnyi, 2015). Considering the suitable actual geoinformation basis, which is
available for the verification and realization, the conceptions of hemeroby and geoecological-nature-management analysis are for the present the most applicable and
opened for their further improving modification, including a possible integration of
these conceptions (Samoilenko, Plaskalnyi, 2016а).
Moreover, the current challenges related to global and regional threats for the
landscape and biotic diversity require the development of new conceptual bases and
approaches for determining and analyzing the anthropization extent of the landscapes
aggregations. These bases and approaches must to meet Europe-wide universality,
the context and terminological systematization, the sufficient level of model formalization and the usage of correct parametrical-mathematical tools under expert
evaluation of stated anthropization. That’s why the substantiation and development
of the mentioned above modern principles/approaches and procedure of landscape
anthropization extent analysis is the primary purpose of this paper.
PRINCIPAL RESULTS
There were defined five principles and/or approaches to substantiation and future realization of the procedure for analysis of Ukrainian landscape anthropization
extent, which will have all-European interoperability.
The first of such principles/approaches is synergetic combination of all useful
achievements concerning the mentioned conceptions of hemeroby and geoecological-nature-management analysis, including an aspect of universalization.
The second principle/approach expects the application of such model-parametric tool for a landscape transformation assessment as the classified scheme of landscape anthropization extent depending on anthropogenic impact degree of land use
and/or land cover (LULC) systems (the last as systems of land use consequences)
and corresponding to this scheme average-weighted by appropriate areas indexes of
anthropization.
The content of the third principle/approach is a notion on geoecological favorable LULC systems (nature-accentuated or near-to-nature systems) and opposite to
them geoecological unfavorable systems.
According to the fourth principle/approach the landscape anthropization is identified as the process of their generation and/or transformation through the anthropogenic impact with specific intensity and consequences of this process – as existence
of different level anthropized landscapes. At the same time the degree of naturalness
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is defined as a level of the landscape ability for self-organization and self-regulation
primarily by sequencing the matter-energy flows into the integrated system.
The fifth principle expects the creation of new scale of anthropization extent for
Ukraine based on comparative analysis of European and Ukraine experience for connection of anthropogenic impact’s definite intensity with determined land use and/or
land cover systems. This scale has to be non-linear parameterized.
Based on such assumptions, the actually developed procedure of landscapes anthropization extent analysis consists of four components: common-matter, parametric, logic-mathematical and verification-implementation component.
1. The common-matter procedure’s component is represented as the classified
scheme of the landscape anthropization extent (Table 1) depending on the anthropogenic impact extent of land use and/or land cover (LULC) systems, which is specified
by the corresponding degrees of hemeroby, anthropogenic (human) impact intensity,
geoecological favorableness / unfavorableness and naturalness of indicated systems.
Ta b l e 1
Common-matter classified scheme of landscape anthropization extent depending on extent
of anthropogenic impact for land use and/or land cover (LULC) systems
Code and name of landscape Extent of anthropogenic impact for LULC systems:
anthropization extent
Hemeroby degree and
Geoecological
Degree of
category
anthropogenic impact
favorableness / naturalness
intensity *
unfavorableness
**
1 – Very slight anthropization

Ahemerobic,
almost no impact

Very favorable

Natural

2 – Slight anthropization

Oligohemerobic,
weak impact

Favorable

Close to
natural

3 – Moderate anthropization

Mesohemerobic,
moderate impact

Moderately
favorable

Seminatural

β-euhemerobic,
moderate-strong impact

Moderately
unfavorable

Relatively
far from
natural

α-euhemerobic,
strong impact

Unfavorable

Far from
natural

6 – Very great anthropization

Polyhemerobic,
very strong impact

Very unfavorable

Strange to
natural

7 – Excessive anthropization

Metahemerobic,
excessively strong
impact

Excessively
unfavorable

Artificial

4 – Moderate-great
anthropization
5 – Great anthropization

* According to Walz U., Stein C. (2014).
** According to Paracchini M.L., Capitani C. (2011) and Eurostat Statistics (2012)

3 Проблеми на географията, 1–2/2017 г.
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2. The parametric procedure’s component is the result of the correct mathematical-statistical generalization of the most representative available expert parameterizations for the landscape anthropization extent caused by the anthropogenic impact of
defined LULC systems. Such representative expert parameterizations are:
1) Under the conception of the hemeroby analysis – approaches:
a) Hemeroby-1 approach (HB-1), stated in the resumptive work of Walz and
Stein (2014) on Germany land covers and implemented in the web-service IOER
Monitor (2015);
b) Hemeroby-2 approach (HB-2), proposed in the regional study of Hungary by
Csorba and Szabó (2009) and involved for our examination at the hypothesis level
because of the proposition to use the weighted values of hemeroby categories, which
differs from all other developments on hemeroby conception (see Samoilenko, Plaskalnyi, 2015, 2016а);
c) Hemeroby-3 approach (HB-3), stated in the resumptive publication of Paracchini and Capitani (2011) and implemented in the system of Eurostat Statistics (2012),
why this approach can be deemed as all-European (for the EU countries)
2) Under the conception of geoecological-nature-management analysis – approaches (all concern primarily Ukraine):
a) Constructive-geographic approach (CG), involved for the examination by
generalized to approach publication of Shyshchenko and Gavrilenko (2014);
b) Hydro-environmental approach (HE), developed in the monographs of
Samoilenko and his scientific colleagues (Samoilenko et al., 2006-2015);
c) Agro-ecological approach (AE), founded by publications of Ryborski and
Hoike (1988) and Klementova and Geynige (1995) and actively implemented at present by a number of Ukrainian researches (see survey by Samoilenko, Plaskalnyi,
2015, 2016А).
All mentioned above parameterizations operate with the specific parametric
scales of anthropization index and were needed to be modified to find the joint solutions. Thus hemeroby approaches (HB-1, HB-2 and HB-3, which is agreed by parameters with HB-1) use the scales with 7 categories (simultaneously both initial-estimating and final-estimating), which were resulted to interval presentation and normalized with anthropization index from 0 to 100%. Besides, HB-2 scale was additionally
modified by the new ‘weights’ of its 7 categories (with multiplying factors (1), 1, 2, 4,
8, 10, 15) according to the proposals of this approach authors (Csorba, Szabó, 2009).
However expert values, put to the base of CG, HE and AE approaches’ scales,
were different in quantitative and category distribution of anthropization index.
Moreover, these approaches use 2 kinds of scales – initial-estimating and final-estimating scale. So they required mathematical-statistical processing primarily for a
comparison with scales of hemeroby (HB-1, HB-2 and HB-3). That`s why, the scale
of CG, HE and AE approaches were, for the first, parametrically modified to the
interval format with determination of the mean values for each scale interval. For
the second, such scales were also proportionally normalized by anthropization index
(from 0% to 100%) as hemeroby scales.
Carried out joint analysis of all mentioned scales (Samoilenko, Plaskalnyi,
2016B) proved that the most perspective for the next parametric development are
initial-estimating 12-category scales of the geoecological-nature-management conception, because the hemeroby approaches are low-informative due to trivially even
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(close to linear) distribution of their parameters (HB-1 and HB-3) or the non-conformity of parameterization to its initial conception (HB-2).
So, the sets of mentioned mean values for the 12 initial-estimating categories
of CG, HE and AE approaches were used as three empirical samples of generalized
and parametrically coordinated percentage middle-category index of anthropization
ІANT,C* (%). Herewith the identity was used such as
					

ІANT,C*,і ≡ хe,i				

(1)

Then, values of the three mentioned above empirical samples (хe,1,i by CG approach, хe,2,i by HE approach and хe,3,i by AE approach) were ranked in the ascending
order, connected with their empirical non-exceeding probabilities and averaged in
order to obtain an empirical distribution of averaged for them middle-category values
(хe,*,i), i.e. хe,*,i = f (Fе(x)) as the result of
			

{(хe,1,i + хe,2,i + хe,3,i) / 3 = хe,*,i} = f (Fе(x)) ;		

(2)

			

Fе(x) = {(Ni – 0,3) / (n + 0,4)} · 100% ,		

(3)

where Ni – sequence number for each sample member хe,i, ranked in ascending
order; n – total amount of sample members (in this case n=12).
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Fig. 1. Approximation by log-normal distribution law averaged empirical distribution for
representative middle-category values of anthropization index (see (1)) with determination
of limits (properly septiles) and mean value of septile intervals (categories of landscape anthropization extent) for this theoretic distribution: ●●● – points of хe,*,i empirical distribution
according to (1)-(3); full curve – plot of log-normal x distribution function with asymmetry
coefficient Cs,x = 0,43 (F(x) – theoretical probability of non-exceeding); full perpendiculars
– limits of septile intervals (properly septiles xSEPT,L(H)) with non-exceeding probabilities F(x); stippled perpendiculars – mean values of septile intervals xSEPT* with non-exceeding
SEPT,L(H)
probabilities F(xSEPT*), see Table 2)
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The given averaged empirical distribution (2)-(3) was approximated by a
log-normal distribution law with the use of graphic-analytical method and the software module “SIC WEMOW” (see Samoilenko, 2002, 2011). As a result theoretical distribution x = f (F(x)) was obtained (where F(x) – a theoretical probability of
non-exceeding) with the asymmetry coefficient Cs,x = 0,43 (Fig. 1).
For such generalized theoretical distribution of the mentioned anthropization
indexes x = f (F(x)) quantization (division into equal parts) of the distribution, viz.
septile (sevenfold) quantization was applied. This was consistent with the goal of
transition from the initial-estimating 12-category distribution to desired 7-category distribution, adequate to universal (both initial-estimating and final-estimating)
non-linear 7-category scale of landscape anthropization extent (see for details Fig. 1
and Table 2, where not only 7 principal categories but also their sub-categories, such
as 4a, 4b, 5a and 5b, are also given for the understanding of the scale constructive
principles).
Ta b l e 2
Non-linear parameterized by septiles scale of landscape anthropization extent
(see Fig. 1 and equations (4)-(5))
Septile interval Ranges of nonRanges of х
Non-exceeding Mean value of
code (code of
exceeding
(categorical
probability of septile intervals
landscape
probabilities F(x)
ranges of
midpoints for (categories of
anthropization within limits of
anthropization septile intervals landscape
extent category septile intervals index) from lower (categories of anthropization
by Table 1)
(categories of
to upper limit
landscape
extent)
landscape
{(xSEPT, L) ...
anthropization
xSEPT*, %
anthropization
(xSEPT, H)},%
extent)
extent) from lower
F(xSEPT*),%
to upper limit
{F(xSEPT, L) ...
F(xSEPT, H)}, %
1

(0…14.3]

(0…15.8]

7.1

7.9

2

(14.3…28.6]

(15.8…28.3]

21.4

22.1

3

(28.6…42.9]

(28.3…39.2]

35.7

33.7

4

(42.9…57.1]

(39.2…50.4]

50.0

44.8

4a

(42.9…50.0]

(39.2…44.8]

46.5

42.0

4b

(50.0…57.1]

(44.8…50.4]

53.6

47.6

5
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(57.1…71.4]

(50.4…63.7]

64.3

57.1

5a

(57.1…64.3]

(50.4…57.1]

60.7

53.8

5b

(64.3…71.4]

(57.1…63.7]

67.9

60.4

6

(71.4…85.7]

(63.7…79.5]

78.6

71.6

7

(85.7…100)

(79.5…100]

92.9

89.8
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Fig. 2. Comparison of category estimating ‘weights’ for modeled at Fig. 1 and Table 2 septile
scale (mark ‘●’) and examined representative final-estimating scales of landscape anthropization extent (by approaches: CG – mark ‘x’; HE – mark ‘+’; AE – mark ‘♦’; HB-1 & HB-3
– mark ‘■’; HB-2 – mark ‘▲’)

The modeled septile scale of landscape anthropization extent was compared
with all examined representative final-estimating scales (see the example at Fig. 2,
where estimating ‘weights’ of presented in percent categories are equal to normalized
to 100% sums of the category gains and the middle-category values). Such comparison (Samoilenko, Plaskalnyi, 2016 B) demonstrated relevancy, impartial nature and
mathematical-statistical correctness of modeled here the non-linear scale and, that’s
why, its wide applicability. Such scale realizes the thesis ‘the greater degree of LULC
system non-naturalness (artificiality) entails the steady non-linear increase of the estimating ‘weight’ of these systems in the common anthropization extent scheme of
Table 2’ (see Fig. 2).
3. The logical-mathematical procedure’s component operates with the generalized scale of anthropization extent, caused by land use / land cover systems for terrestrial (conventionally including wetland) Ukrainian landscapes (Table 3). This scale
is integrated for examined above representative all-European and Ukrainian conceptions / approaches and combined with the second, parametric procedures’ component.
The scale of Table 3 uses the appropriate anthropization indexes (with their possible
changes from 0 to 100%), which reflect the anthropogenic impact of ranged by such
indexes 13 first-level LULC systems with their elements.
The similar to Table 3 scale, but for the assessment of anthropization extent
concerning the aqua-terrestrial landscapes of a different water bodies requires separate detailed development, the proposals on what were substantiated in our paper
(Samoilenko, Plaskalnyi, 2016b) as well as the proposals on parameterization of a
proportion for geoecological favorable and unfavorable LULC systems.
37

Ta b l e 3
Generalized scale of terrestrial landscape anthropization extent, caused by land use and/or
land cover (LULC) systems for 1st and 2nd level, integrated by representative conceptions /
approaches (RCANT – generalized range of possible anthropization extent categories;
AIANT – anthropization index, averaged according to RCANT and Table 2, %; ACANT – category
of anthropization extent, averaged by AIANT and Table 2)
Anthropization extent categories, caused RCANT /
by LULC systems, coordinated with
AIANT, % /
conceptions of *:
ACANT
Hemeroby analysis
Geoecologicalby approaches: nature-management
analysis by
approaches:
HB-1 HB-2 HB-3 CG
HE
AE
I – Nature-protection system
1-2 /
–
–
1
1-2
1-2
–
13.6% / 1
1-2 /
II – Wetland system (incl. marsh- 2
2
2
2
2
1-2
20.0% / 2
es, bogs, strictly wetlands etc.)
1-5 /
III – Forestry system,
2-3
2-3 1-5a
2
1-2 1-2, 5
27.3% / 2
in particular:
ІІІ.1 – Broad-leaved forest system 2
2
1-5a
2
1-2 1-2, 5
1-5 /
26.4% / 2
III.2 – Coniferous forest system
2-3
3
1-5a
2
1-2 1-2, 5
1-5 /
27.7% / 2
III.3 – Mixed forest system
2-3
3
1-5a
2
1-2 1-2, 5
1-5 /
27.7% / 2
IV – Shrubby-herbaceous
2-5 /
3
2
2
–
–
5
natural system
33.7% / 3
2-6 /
V – Agricultural system, incl.:
3-5
2-4 2-5b 3-5
3-5
2-6
45.8% / 4b
V.1 – Grassland-pasture system
3-4
2-3 2-4b 3-4
3-4
2-3
2-4 /
35.2% / 3
V.2 – Haymaking system
3-4
2-3 2-4b 3-4
3-4
3-4
2-4 /
36.8% / 3
V.3 – Hop-garden, flowerbed
–
–
4a-5a
5
4
4
4а-5 /
etc. system
48.4% / 4b
V.4 – Berry plantation system
5
5
4а-5а
5
4
–
4а-5 /
51.4% / 5а
V.5 – Fruit trees system
5
5
4а-5а
5
4
5
4а-5 /
52.1% / 5а
V.6 – Vineyard system
5
5
4а-5а
5
4
5-6
4а-6 / 5
4.2% /5а
V.7 – Arable and fallow land
5
4
4b-5b
5
5
5-6
4-6 /
system
56.3% / 5а
VI – Hydrotechnical-melio3-6 /
4-5
3-4 4а-5b
6
6
–
ration system, in particular:
56.3% / 5а
Code and name of LULC
systems for 1st and 2nd level
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VI.1 – Drainage-irrigation system

4-5

3-4

4а-5b

6

6

–

5

–

5b

6

6

–

VII – Recreational system (incl.
sport, leisure, health-improving
facilities etc.)
VIII – Residential system,
in particular:
VIII.1 – Village (discontinuous
built-up) system
VIII.2 – City-town (continuous
built-up) system
IX – Industrial-construction
system
X – Mining system

4-5

6-7

6

–

–

–

6-7

7

7

5-6

5-6

6-7

6

7

7

5

5

6-7

7

7

7

6

6

6-7

6-7

6-7

6-7

7

7

6-7

6

7

6

7

7

7

XI – Transport-communication
system
XII – System of open spaces
with little or no vegetation,
in particular:
XII.1 – Bare rock system

7

7

7

6

7

6-7

–

–

–

–

–

–

1

2

1

–

–

–

XII.2 – Sand system

2

–

2

–

–

–

XII.3 – Sparsely vegetated system

3

2

2

–

–

–

XII.4 – Burnt area system

3

–

5а

–

–

–

XIII – Heterogeneous and other
systems, in particular:
XIII.1 – Transitional woodlandshrub-herb system
XIII.2 – Agro-forestry system

–

–

–

–

–

–

3

2

2

–

–

–

–

–

3-4b

–

–

–

XIII.3 – System of agriculture
with significant areas of natural
vegetation
XIII.4 – Complex agricultural
system

4

4

4а-5а

–

–

–

5

4

4а-5а

–

–

–

VI.2 – Drainage system

3-6 /
52.8% / 5а
5-6 /
65.2% / 6
4-6 /
67.0% / 6
5-7 /
78.6% / 6
5-7 /
75.2% / 6
6-7 /
82.0% / 7
6-7 /
82.5% / 7
6-7 /
83.7% / 7
6-7 /
84.6% / 7
–
1-2 /
12.6% / 1
2 / 22.1%
/2
2-3 /
26.0% / 2
3,5а /
43.8% / 4а
–
2-3 /
26.0% / 2
3-4b /
41.1% / 4а
4-5а /
47.1% / 4b
4-5 /
49.1% / 4b

* According to Walz, Stein (2014) and IOER Monitor (2015) (considering Bossard et al.
(2000), Paracchini, Capitani (2011) and Eurostat Statistics (2012), Csorba, Szabó (2009),
Shyshchenko, Gavrylenko (2014), Samoilenko et al. (2006-2016), Ryborski, Hoike (1988),
Klementova, Geynige (1995)
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There was also envisaged the possibility of detailing and/or certain aggregation
for the categories of generalized scale in Table 3, depending on an available research
geoinformation basis and taking into account a possibility to introduce defined corrective procedures and modified methods of parameterization aimed to create the real
regional operating scales of anthropization extent.
In all cases presented in Table 3 generalized scale and/or its any operating modification have to use for estimation the average-weighted (by the areas of proper
LULC systems) index of terrestrial landscape anthropization (ІANT**, %) for a definite
study object by equation
					
n
				
ІANT** = ∑ ІANT,E,і · si ,			
					
i=1

(4)

where ІANT,E,і – estimated anthropization index, which is partial for relevant (i)
LULC system of study object and is determined by Table 3 and/or its operating modifications; si – total part of this LULC system’s area with ІANT,E,і (in unity fraction, when
total area of modeled terrestrial landscapes is equal to 1); n – number of estimated
LULC systems within study object’s boundaries.
According to the above stated, estimated anthropization index in (4) can be adequate to parameters in accordance with the notation (see Tables 2-3)
		

ІANT,E,і ≡ xSEPT*; ІANT,E,і Î {(xSEPT,L) … (xSEPT,H)}; ІANT,E,і ≡ AIANT etc.

(5)

4. The verification-implementation procedure’s component can be realized
through formalized model constructions, based on a spatial analysis by GIS tools.
These constructions have to foresee the intersection of LULC systems’ random and
determined fields, transformed by the corresponding anthropization indexes etc.,
with the landscape aggregation within the geographical-determined fields to begin
with the physical-geographical regions of Ukraine. Such intersection will be aimed
to evaluate an integral anthropization extent of the mentioned regions and this extent
distribution by the regions’ area and, further, to analyze factors, which caused such
extent using suitable ways of result interpretation. Also it is intended to compare the
procedure implementation results for Ukraine with analogical computations, which
will be executed for relevant (physical-geographical or other) model units of Bulgaria,
Hungary and Germany. All these specify the future prospect of our research which
will be aimed at a development of operating version of the landscape anthropization
extent’s scale, identical to a geoinformation basis available for selected region of
examination.
CONCLUSIONS
The modern principles/approaches and procedure of anthropization extent analysis for Ukrainian landscapes were substantiated and developed. The procedure is
universal for all-European and Ukrainian approaches and consists of four components: common-matter, parametric, logic-mathematical and verification-implementation component.
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The first procedure’s component embodies common-matter classified scheme
of the landscape anthropization extent depending on the anthropogenic impact extent of land use and/or land cover (LULC) systems. This impact is specified by the
corresponding degrees of hemeroby, impact intensity, geoecological favorableness /
unfavorableness and naturalness of LULC systems.
The new non-linear parameterized by septiles scale of landscapes’ anthropization extent is the tool of the second procedure’s component. This scale was developed
as a result of the impartial mathematical-statistical summing up for representative
parameterizations of anthropization extent, obtainment of the generalized anthropization indexes’ distribution and the quantization of this distribution, taking into accounts seven degrees of scale.
The third procedure’s component operates with the generalized scale of
anthropization extent, caused by land use / land cover systems for terrestrial Ukrainian
landscapes. This scale is integrated for the examined representative all-European
and Ukrainian conceptions / approaches and combined with the second, parametric
component. Such scale uses the appropriate anthropization indexes, which reflect the
anthropogenic impact of ranged 13 first-level LULC systems with their elements.
Among these systems are nature-protection, wetland, forestry, shrubby-herbaceous,
agricultural, hydrotechnical-melioration, recreational, residential, industrialconstruction, mining and transport-communication system and also system of open
spaces with little or no vegetation, heterogeneous and some other systems.
In the fourth procedure’s component there were defined the ways for verification
and implementation of the procedure concerning, first of all, the physic-geographic
regions of Ukraine with a possible comparison of gained in future results with analogical results for relevant units of Bulgaria, Hungary and Germany.

REFERENCES
Bossard, M. et al. 2000. CORINE land cover technical guide – Addendum 2000. Technical
report No 40. – Copenhagen: EEA, 105 pp.
Csorba, P., S. Szabó. 2009. Degree of human transformation of landscapes: a case study from
Hungary. Hungarian Geographical Bulletin. Vol.58. No2, pp. 91-99.
Eurostat Statistics. 2012. Eurostat Statistics Explain: Agri-environmental indicator – landscape state and diversity. Web source: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
IOER Monitor. 2015. Monitor of Settlement and Open Space Development. – Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development. Web source: http://www.ioermonitor.de
Klementova, Y., V. Geynige. 1995. Assessment of the environmental sustainability of the agricultural landscape. Melioration and Water Management. № 5, pp. 24-35. / Клементова,
Е., В. Гейниге. 1995. Оценка экологической устойчивости сельскохозяйственного
ландшафта. Мелиорация и водное хозяйство. № 5, с. 24-35. (Rus)
Paracchini, M.L., C. Capitani. 2011. Implementation of a EU wide indicator for the rural-agrarian landscape. – JRC scientific and technical reports (EUR 25114 EN-2011).
– Luxembourg: Publications Office of the European Union. 89 pp.
Ryborski, I., E. Hoike. 1988. Impact of land use structure on the area ecological stability (in Slovak). Land management in special conditions. – Tatranska Lomnica, 1988.
/ Риборські І., Е. Гойке. 1988. Вплив складу угідь на екологічну стабільність

41

території (словацькою мовою). Землевпорядні роботи в спеціальних умовах. –
Татранська Ломніца, 1988. (Slovac).
Samoilenko, V.M. 2002. Probabilistic mathematical methods in geoecology: Manual. – Kyiv:
Nika-Center, 404 pp. / Самойленко, В.М. 2002. Ймовірнісні математичні методи в
геоекології: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 404 с. (Ukr)
Samoilenko, V.M., N.P. Korogoda. 2006. Geoinformation modeling of ecological network:
Monograph. – Kyiv: Nika-Center, 224 p. / Самойленко, В.М. 2006. Корогода Н.П.
Геоінформаційне моделювання екомережі: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 224 с.
(Ukr)
Samoilenko, V.M., K.O. Veres. 2007. Modeling of urban-landscape basin geosystems:
Monograph. – Kyiv: Nika-Center, 296 pp. / Самойленко, В.М., К.О. Верес. 2007.
Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем: Монографія. – К.: НікаЦентр, 296 с. (Ukr)
Samoilenko, V.M . O.M. Topuzov. 2011. Statistical and stochastic mathematical methods
in geography: Electronic textbook. – Kyiv: Nika-Center, CD, ISBN 978-966-521-580-6.
/ Самойленко,В.М., О.М. Топузов. 2011. Статистичні та стохастичні математичні
методи в географії: Електронний підручник. – К.: Ніка-Центр, CD, ISBN 978-966521-580-6. (Ukr)
Samoilenko, V.M., D.V. Ivanok. 2015. Modeling of basin geosystems: Monograph – Kyiv:
SE “Print Service”, 208 p. / Самойленко В.М., Іванок Д.В. Моделювання басейнових
геосистем: Монографія. – К.: ДП “Прінт Сервіс”, 208 с. (Ukr)
Samoilenko, V.M., V.V. Plaskalnyi. 2015. Conceptions for identification of landscapes’
anthropization extent: retrospective survey and prospects. Physical Geography
and Geomorphology. V.4(80). pp. 6-29. / Самойленко, В.М., В.В. Пласкальний.
2015. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та
перспективи.– Фізична географія та геоморфологія. Вип.4(80), c.19-38. (Ukr)
Samoilenko, V.M., V.V. Plaskalnyi, 2016 A. Classification of conceptions for identification
of landscapes’ anthropization extent. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology.
V.1(40), pp. 6-29. / Самойленко, В.М., В.В. Пласкальний. 2016 A. Систематизація
концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів. – Гідрологія, гідрохімія і
гідроекологія. Т.1(40), c. 6-29. (Ukr)
Samoilenko, V.M., V.V. Plaskalnyi. 2016 B. Interoperable procedure of anthropization extent’ analysis for Ukrainian landscapes. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology.
V.2(41), pp. 6-31. / Самойленко, В.М., В.В. Пласкальний. 2016 B. Інтероперабельна
методика аналізу міри антропізації ландшафтів України. – Гідрологія, гідрохімія і
гідроекологія. Т.2(41) c. 6-31. (Ukr)
Shyshchenko, P.G., O.P. Gavrylenko 2014. Geoecological rationale of environmental management projects: Textbook (el. version). – Kyiv: Alterpress, 414 p. / Шищенко, П.Г., О.П.
Гавриленко. 2014. Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування:
Підручник (ел. версія). – К.: Альтерпрес, 414 с. (Ukr)
Walz U., C. Stein. 2014. Indicators of hemeroby for the monitoring of landscapes in Germany. Journal for Nature Conservation. Vol.22, pp. 279-289.

42

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2017 • Sofia

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КЛАСИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА
НА ЛАНДШАФТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(на примера на ландшафтна карта в мащаб 1 : 500 000, 1992 г.)
Никола Тодоров, Ангел Велчев, Мимоза Контева1
В статията са разгледани някои основни въпроси за съставянето на ландшафтните
карти и са поставени въпросите за актуализацията на класификационната система на
ландшафтната карта от 1992 г. Обърнато е специално внимание на актуализации, извършени в ландшафтните карти на Берковска планина, Влахина, Земенска, Малешевска и
други планини. Наред с това се акцентира и върху хидроморфните и субхидроморфните
комплекси както при влажни зони, а така също и при равнинни и планински условия.
Ключови думи: актуализация, класификация, ландшафти, ландшафтни типове, родове и видове.

AN UPDATE OF THE LANDNDSCAPE CLASSIFICATION
SYSTEM IN BULGARIA
(based on the landscape map from 1992, scale 1:500 000)
Nikola Todorov, Angel Velchev, Mimoza Konteva
Abstract. The article deals with some fundamental issues, concerning the preparation of
landscape maps as well as the updating of the classification system used in the preparation
of the landscape map from 1992. Special attention is paid to the updated landscape maps of
Berkovska, Vlahina, Zemenska, Maleshevska and some other mountains. Emphasis is also
placed upon the hydromorphic and sub-hydromorphic complexes in the humid zones, in the
plains and in the mountain areas.
Key words: updating, classification, landscapes, landscape types, genera and species.

Съставянето на ландшафтна карта е един от възловите етапи от комплексните физикогеографски изследвания. Тя е основата, върху която се отразяват
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда; nikolatodorov@abv.bg; welchev@abv.bg; mkonteva@abv.bg.
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и изследват функционалните, структурните особености и динамичните процеси, протичащи в природно-териториалните комплекси (ПТК) и природно-антропогенните ландшафтни системи (ПАЛС). Това е основата, върху която се
провеждат и анализират ландшафтните изследвания и се извършва синтезът на
системите.
Проблемът за ландшафтната диференциация е бил актуален и важен. Тя е
разглеждана от авторите в научната литература винаги от позициите на обективно съществуващата географска среда. Различните автори обаче пристъпват към решаването на този проблем от различни позиции. Е. Neef (1967) не
признава съществуването на ландшафта като обект, ограничен в природата.
Близки до тези схващания на Neef има и Д. Арманд (1975). Арманд, след като
потвърждава обективното съществуване на ландшафтите, доказва, че преходите между отделните ландшафти са бавни и постепенни. По този начин той не
отрича обективното съществуване на ландшафтите, а отрича обективното отразяване на границата между ландшафтите върху разработваните ландшафтни
карти. Арманд приема, че „ландшафтната сфера е континюална, но съдържа и
отделни елементи на дискретност“. Това ще рече, че колкото по-добре е подготвен изследователят, толкова по-добре ще отразява установените гранични зони
и ще нанася по-точно различията, съществуващи между отделните ландшафтни
единици.
Първите класификационни системи и ландшафтни карти се появяват, когато се заражда ландшафтознанието като наука и то преди всичко в Русия и
някои източно- и средноевропейски страни. Особено важен етап е периодът
между 1960 г. и 1980 г., когато се създават редица класификационни системи
от А.Г. Исаченко, Н.А. Гвоздецкий (1972), С.В. Калесник, Г. Милер, В.А. Николаев (1979), Е. Нееф (1967), Н. Л. Беручашвили (1980), И. Кондратский и
редица други автори. Тези системи имат характерни особености и черти, които ги отличават една от друга и са предназначени за различни цели. Те могат
да се разглеждат като факторни, факторно-динамични, структурни, структурно-функционални и др.
Основните изисквания за разработването на една класификационна система са посочени от Д.Л. Арманд (1975), от което се вижда, че съставянето на
класификация на ландшафтите е сложна задача, изискваща огромни познания и
самодисциплина на изследване.
1. Когато се прави класификация, тя трябва да отразява природните закономерности на сушата на Земята и във водна среда, а това е много сложна задача.
2. Когато се изследва конкретна територия, изследователите често се увличат по специфични и конкретни особености на проучваните територии. Често
на тези специфични особености се обръща по-голямо внимание, което насочва
съставителите на ландшафтни карти да извеждат на по-високо таксономично
ниво нетипични и нехарактерни критерии в йерархичната система, което деформира и изражда класификационната система. Затова е необходимо да се
спазват философията, принципите и критериите на ползваната от изследователите класификационна система.
При извършването на диференциацията, както подчертава и Арманд в
своите трудове, е необходимо да се имат предвид няколко основополагащи понятия. Самото деление на понятията и класификацията се извършва по логи44

чески обусловена последователност, която е задължителна, ако искаме нашата
класификация да бъде коректна. Разделянето на понятията е логическа операция, служеща за намиране на понятия, които да са подчинени на даденото първично понятие (Загед, 1985).
В такъв случай родовото понятие се дели на видови понятия, като делението задължително се провежда по определен признак, или както е при сложните
системи, каквито са ландшафтите, по два сродни признака – например хидроклиматичен, почвено-биологичен и т.н. Всеки един признак, лежащ в основата
на делението, зависи от целите на предприетата ландшафтна диференциация.
При диференциацията следва да се имат предвид следните правила:
1. Обемът на първичното по-обхватно понятие (родовото) е длъжен да съвпада със сумата на обемите на видовете понятия.
2. Видовите понятия са длъжни да се изключват взаимно и в такъв случай
техните обеми не са длъжни да се пресичат.
3. Не бива едновременно да се провежда деление по различни признаци.
Те следва да се комбинират един с друг така, че да не се нарушават първите две
правила.
4. Всички понятия трябва да бъдат такива видови понятия, че нито едно от
тях да не се подчинява на друго такова понятие.
Като изхожда от тези правила и при първичната разработка на класификационната система, и при извършването на предприетите актуализации,
при по-сетнешните допълвания и усложнения на класификационната система, било при разкриване на нови видове или при усложнение при разработка
на карти на по-едри мащаби, авторският колектив се придържа към опростената и оперативна четиристепенна класификационна система. Авторите
изхождат и от обстоятелството, че ландшафтните карти ще се използват и от
други специалисти при проектиране и планиране усвояването на природните
ресурси.
В нашата страна се използват класификационните системи, предложени в
бившия СССР от Н.А. Гвоздецкий (1972) и Н.Л. Беручашвили (1979). Първата
е адаптирана за нашите природни дадености от П.В. Петров (1974). През 70-те
и 80-те години на ХХ в. тя послужи за основа за разработка на дисертационни
теми от М. Контева (1991), А. Велчев (1984), Т. Къндев, Б. Борисова и др. Послужи и за основа на разработка на ландшафтните карти на редица национални
и природни паркове.
Втората класификационна система, по която е разработена ландшафтна
карта на Кавказ, беше адаптирана за нашите условия от авторски колектив, в
който взе активно участие и самият автор на класификацията Н.Л. Беручашвили (разгледана по-долу).
Адаптираната класификационна система на В.А. Николаев (1979) от А. Попов беше предложена през 1989 г. като геоекологична класификационна система от авторски колектив Петров, Попов, Балтаков, а по-късно само от името на
А. Попов излиза от печат класификационна система на съвременните ландшафти на България. Тази класификационна система е използвана от някои автори,
работещи или работили в БАН.
През 1991 г. в дисертационната си тема К. Нам използва четвърта класификационна система, която доразработва през 2013 г. в труда си „Ландшафтна
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екология“. Критериите за диференциация при тази система съществено се разминават с останалите три, използвани в нашата страна.
Към класификационната система на Н.Л. Беручашвили (1979), която е със
структурно-функционален характер, с малки корекции се придържат А. Велчев,
Н. Тодоров, А. Асенов (1992); Н. Тодоров (1980), Велчев, Пенин, Тодоров, Контева (2011); Г. Петров (2009), А. Гиков и Ст. Недков (2008); М. Петрова (2016)
и др. При ландшафтната карта на Европа (Landmap-2) е използвана класификационна система с четири йерархични нива, при които за всяко ниво се използва
един диагностичен критерий (Mucher et al., 2005).
Същността на настоящото изследване не е да се анализират и оценяват качествата на отделните ландшафтни карти, разработени от български изследователи, а да се представят някои изменения и допълнения към ландшафтната
карта на България в М 1 : 500 000 (1989, 1990, 1992, 2011). Допълненията и
измененията са предизвикани от усъвършенстването на класификационната
система на Беручашвили с някои концептуални допълнения и изменения. Класификационната система е разработена според идеите на структурно-функционалните особености на ландшафтите и най-вече засяга идеите на динамиката и
функционирането им.
Актуализацията на класификацията се осъществява по два начина: концептуални промени (напр. отчитане на някои морфогенетични процеси и др.) и
допълнения, свързани с мащабите на изследване.
Концептуалните изменения се отнасят до критериите за таксономичното
ниво род ландшафти, видимите части на ландшафта, които са типът релеф, морфоложките процеси в съчетание с доминантната растителност (ландшафтната
карта на България 1 : 500 000, 1992), а при редица създадени по-късно ландшафтни карти на отделни райони критерият е само един – морфогенетичните
процеси, например за северната и южната част на планината Влахина (2012,
2013), Малешевска планина (2015) (фиг. 1- приложение).
При детайлните едромащабни изследвания се наложи допълване на класификацията и съответно ландшафтната карта с нови таксономични нива с
диагностични критерии: група (подрод) – литоложка основа/почвообразуваща
скала, която влияе със своя генезис, химизъм, степен на споеност на скалите,
устойчивост на денудация и ерозия, начин на изветряне и др.; вид ландшафт
– почвен подтип или вид; подвид ландшафт – растителни съобщества, включително техните антропогенни модификации, напр. както е посочено в статиите
за Бурел (2009), Влахина (2012, 2013), Малешевска (2015) (фиг. 1). Също като
пример може да се посочат Родопите, където при различната скална основа се
създават характерни родопски ландшафти, които не са отразени в средномащабните карти, какъвто е случаят и при разномащабните изследвания в М 1 :
500 000.
Тези по-детайлни проучвания при теренните картировки позволи да се добавят нови типове, подтипове и родове ландшафти за някои региони на България:
• Към подтип среднопланински широколистни горски е диференциран род
карстови с тревно-храстова растителност – напр. южно и югозападно от с.
Дружево, около Смилева могила – в статиите за Берковска планина и Козница
(2011).
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• Към тип топлоумерени семихумидни ландшафти е добавен род подножни със смесени широколистни гори – южно от Берковица и Вършец, западно и
южно от с. Бързия, западно от с. Заноже (Берковска и Козница, 2011).
• Доказано е наличие на тип планински умерени семиаридни и семихумидни, подтип планински степни, ливадно-степни и храстови, който е представен
в легендата на ландшафтната карта 1 : 500 000, но поради средния мащаб ареалите не са отразени в посочената карта. Това се осъществи на картата на северния дял на Влахина (2012), като е диференциран род денудационни и карстови,
подрод/група върху карбонатни скали – по билото и южния склон на Бобошевски Руен, около вр. Кликач и местността Църмолин (Влахина) (2012), както и
в Земенска планина и Риша (дял на Коньовска планина) (Велчев и др., 1993).
• Към подтип нископланински широколистни горски е добавен нов род
– долинни, котловинни, акумулационно-ерозионни и денудационни/подножни стъпала, чиито ареали са в Падешкия грабен, долинните разширения на р.
Струма при Бобошево, Бураново, Зелени дол и др. (Влахина) (2012, 2013).
• В Малешевска планина е определен нов тип ландшафти – планински средиземноморски семихумидни, подтип Средиземноморски горски, маквисови,
фриганови и гаригови, с два рода: – ерозионно-денудационни и долинни, котловинни, акумулационно-ерозионни и подножни стъпала – на юг от с. Микрево
и с. Каменица – на малка площ – в статията за Малешевска планина (2015)
(фиг. 1).
• Многогодишните проучвания на хидроморфните и субхидроморфните
ландшафти в България установиха, че може да бъдат диференцирани няколко
подтипа, обединяващи различни родове долинни ландшафти – такива са представени с едификатори върба, черна елша, черна топола и др. по долините на
реките в по-голяма част от страната (средноевропейски) и такива с едификатори чинари и бяла топола (средиземноморски) – по долините на притоците на
р. Струма от Малешевска планина – Равна, Цапаревска, Брезнишка, Будилска
(2015), Оржаден – долното течение на Лебница, Рибник, Долнорибнишка река,
долните течения на десни притоци на Струмешница, идващи от Беласица, като
при последните чинарите са доминантни, а кестените са субдоминанти – по
долините на реките Яворнишка, Самуиловска и др. Също такива ландшафти се
срещат в басейна на р. Марица – десните притоци на Харманлийска и реките
Чепинска и Чепеларска.
• Предлагаме да се включи в класификационната система нов подтип ландшафти – на лонгозните гори в низинния ландшафтен пояс. В зависимост от
местоположението този подтип може да бъде поделен на два рода – крайморски
и крайречен във вътрешността на страната покрай големите реки. За пример
могат да послужат „Топчиите“ по р. Тунджа и „Орманите“ по р. Струма в Санданско–Петричката котловина.
Може и следва да се извърши диференциация и на хидроморфните ландшафти в равнинни и планински условия, на пресъхващи и с постоянно водно
течение, с фин или груб алувий, както и на хидроморфни ландшафти на низинни плата, на склонови и върхови блата и тресавища (фиг. 2).
• Установи се наличие на подтип планинско-долинни горски (средноевропейски) с доминанти бук, габър, ясен, ива, шестил и др. (Миджур, 2000) и високопланински хидроморфни и субхидроморфни ландшафти, при които преобла47

дават торфено-блатни, както и ливадно-храстови видове (Северозападна Рила)
(2001).
• Наличието на два снежника в Пирин ни дава основание да ги диференцираме към субнивалните и род нивално-глациални ландшафти.
Извършеният научен анализ на допълненията и нововъведенията в използваната класификационна система в Катедра „Ландашафтознание и опазване на
природната среда“ от някои от авторите, а също така и от други научни звена
– департамент География към НИГГГ на БАН, Центъра по космически изследвания към БАН, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, от
по-голяма част от докторантските разработки на млади географи и от дипломните работи на магистри ни дават основание да изведем следните по-важни
изводи:
1. Класификацията, разработена на структурно-функционална основа,
следва да се разглежда като една система, която дава възможност при различни мащаби и за различни райони на страната и Балканския полуостров да се
допълва, разширява и най-коректно да отразява природната и природно-антропогенна същност на действително съществуващите ландшафти.
2. В класификационната система съществуват възможности да бъдат отразени съществени различия между ланшафтите в различните части на страната. Например, да се отразят различията, съществуващи при една надморска
височина и експозиция в Стара планина и Родопите. Диференцирани са родопски ландшафти, при които се отчита не само литоложката основа, но и морфотектонските особености и палеогеографското развитие на структурата или пък
ландшафти на Беласица и Славянка и др.
3. Авторите на настоящата разработка определено считат, че е крайно време да се създаде работна група, която да разработи обобщена класификационна
система за България и да се пристъпи към целенасочено пълноплощно картиране и картографиране в едър мащаб на цялата страна.
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Фиг. 1. Ландшафтна карта на Малешевска планина (Тодоров, Пенин, Чолакова, Контева, Стоилкова, 2013): а) смесени широколистни гори – горун, габър и др.; б) смесени широколистно-иглолистни – бук, бяла ела, бял бор; в) изкуствено залесени
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букови гори; д) пасища и ливади; е) обработваеми земи; е′) трайни насаждения; ж) ксеротермни дъбови гори – космат дъб,
благун, цер, келяв габър и др.; з) храстови формации – мъждрян, космат дъб, келяв габър, червена хвойна и др.; и) върба, топола, елша, чинари; к) ксеротермни храсталаци – пърнар, дървовидна хвойна, кукуч, копривка и др.; л) оранжерии и парници
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Фиг. 2. Хидроморфни ландшафти в равнинни условия по р. Янтра при с. Драганово в Северна България
(Todorov, Veltchev, 2006)
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НА ЛАНДШАФТИТЕ В ЮЖЕН ПИРИН
Атанас Китев1
В статията се разглеждат биогеохимичните особености на ландшафтите в Южен
Пирин (Югозападна България) на базата на образци от избрани растителни видове: кукуч (Pistacia terebinthus), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), бук (Fagus sylvatica),
зановец (Cytisus sp.), червен бъз (Sambucus racemosa), офика (Sorbus aucuparia), подбел
(Tussilago farfara). Направен е анализ на стойностите на химичните елементи (микроелементите) Cu, Zn, Pb, Mn, Co, Cr и Ni в тези растения и сравнение със стойностите им
за местния почвено-геохимичен фон. Резултатите са съпоставени със сходни изследвания в България. При анализа и интерпретацията на получените резултати е използван
коефициент на биологично поглъщане Ax.
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Abstract: This paper presents the biogeochemical peculiarities of the landscapes in
South Pirin (Southwestern Bulgaria) which are examined based on samples of selected plant
species: Pistacia terebinthus, Juniperus oxycedrus, Fagus sylvatica, Cytisus sp., Sambucus
racemosa, Sorbus aucuparia, Tussilago farfara. An analysis of the chemical elements Cu, Zn,
Pb, Mn, Co, Cr and Ni was made. A comparison with the local soil geochemical background
was made. The results were compared with similar research in Bulgaria. The biological
absorption coefficient Ax was used to analyze the results.
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УВОД
Биогеохимията разглежда процесите на миграция и преразпределение на
химичните елементи и съединения между живите организми и обкръжаващата
ги среда. Пред тази наука стоят за разрешаване редица важни здачи относно
разкриването на връзката между отделните ландшафтни компоненти, за цикличността на биогеохимчните процеси, а също така и за конкретни екологични
аспекти на живата природа. Биогеохимията е тясно свързана с геохимията на
ландшафтите както в теоретичен, така и в практически аспект.
Основна част от биогеохимичните изследвания обхваща миграцията на
тежките метали и техните съединения в природните системи и по-конкретно в ландшафтите. Прилагането на комплексния подход на геохимията на
ландшафтите и биогеохимията дава възможност с най-голяма точност да се
характеризира поведението на микроелементите в различните видове ландшафти – условно естествени и антропогенизирани в различна степен. Този
подход и получените от него резултати са рзработени, усъвършенставани
и приложени от редица учени (Пенин, 2016b, по: Перельман, 1955, 1975;
Ковда, 1985; Перельман, Касимов, 1999; Глазовская, 1964, 1988; Алексеенко, 2000; Ковалевский, 1991; Башкин, Касимов, 2004; Добровольский, 2009;
Norrish, 1975; и др.)
Металите и техните съединения имат голямо значение за функционирането
на организмите. Поради това биогеохимичната специализация на различните
растителни видове е сред приоритетните проучвания. В. И. Вернадски и А. П.
Виноградов разглеждат в редица свои трудове биогеохимичната специализация,
която е два основни вида – систематична и филогенетична. Тези специализации
са пряко свързани с наследственото затвърждаване на определено съдържание
на различни химични елементи в живите растения под геохимично влияние на
екологичните условия през периода на видообразуване. С бавното изменение
на биосферата биогеохимичната специализация понася еволюционна изменчивост (Пенин и др., 2013, по: Бойченко и др., 1972).
Наблюдава се голяма разлика между факторите, които са свързани с поглъщането на химични елементи и техните съединения от растенията и с формиране на химичния им състав. Съществени различия се наблюдават както и при
нормални (фонови), така и при аномални (техногенни, рудогенни) съдържания
в хранителната среда. От голямо значение е диференциращата роля на ландшафтно-геохимичните условия на мигрция на елементите (окислително-редукционни, алкално-киселинни условия, степен на минерализация и др.). Оттук
следва и систематичната биогеохимична специализация на растенията по семейства, родове и видове (Пенин, Желев, 2016а, по: Айвазян, Касимов, 1979,
Касимов, 1980; Брукс, 1986; Ландшафтно-геохимические..., 1989 и др.).
При провеждането на биогеохимични и ландшафтно-геохимични проучвания от изключителна важност е да се отбележи, че химичният състав на живите
организми се колебае както от възрастта им, така и от сезоните. Също така е
необходимо да се отбележи, че концентрациите на даден химичен елемент в
отделните тъкани и органи на един организъм не са еднакви. В много случаи
се наблюдава превишаване на кларка на концентрация на микроелементите десетки, а дори и стотици пъти, което е обяснимо от физиологична гледна точка,
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тъй като те играят важна роля при функционирането на организмите (Пенин,
Желев, 2016а, по: Hughes, Lepp, Phipps, 1980; Касимов, 1980; Юркевич, 1988;
Биоиндикация..., 1988; Аржанова, Ельпатевский, 1990; Перельман, Касимов,
1999; Техногенез..., 2003; Алексеенко, 2011 и др.).
Повече от половин век се провеждат ландшафтно-геохимични и биогеохимични изследвания в България, което дава възможности за сравняване на концентрациите на редица химични елементи и съедининия с подобни проучвания
по света. Изследвания са извършени не само за различни райони на страната, но
и за съседни балкански райони (Пенин, 1992, 1997, 2000; Пенин, Гиков, 1999;
Пенин, Желев, Стоилкова, 2013, Пенин, Желев, 2016а; Пенин, Желев, 2016b;
Penin, Stoilkova, 2010 и др.) и резултатите от тях позволяват да се извърши сравнение и да се направят изводи във връзка с проведеното изследване в Южен
Пирин.
МЕТОДИ И ТЕРЕННО ПРОУЧВАНЕ
Настоящото изследване има за цел установяването на биогеохимичните
особености на ландшафтите в Южен Пирин (Югозападна България) по примера на избрани растителни образци – кукуч (Pistacia terebinthus), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), бук (Fagus sylvatica), зановец (Cytisus sp.), червен бъз
(Sambucus racemosa), офика (Sorbus aucuparia), подбел (Tussilago farfara). Пробите от растителните образци са събрани по време на проведени теренни ландшафтни проучвания през лятото на 2016 г. и са анализирани в лабораториите на
Софийския университет. Направен е анализ на химичните елементи Cu, Zn, Pb,
Mn, Ni, Co и Cr. Направено е сравнение на получените резултати спрямо почвите на района и почвите на България – фон, а също така резултатите са сравнени
със сходни изследвания за други райони в България.
При анализирането и интерпретацията на получените резултати е използван коефициент на биологично поглъщане (Кбп) Ax=lx/nx. Той представлява
отношението на съдържанието на микроелемента в зола на растението (lx) към
съдържанието му в скалата или почвата (nx), където расте изследваното растение, или към кларка на елемента в литосферата. При изготвянето на геохимичните спектри на изследваните микроелементи са изпозвани стойностите на коефициентите кларк на концентрация (КК) и кларк на разсейване (КР). Кларкът
на концентрация представлява отношението между съдържанието на даден елемент в конкретен природен обект към кларка на същия елемент в литосферата.
Кларкът на разсейване представлява обратната величина – кларкът на елемента
в литосферата към кларка на елемента в конкретния природен обект.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Получените резултати за съдържанието на изследваните микроелементи
Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co и Cr в растителните проби са представени в табл. 1. Направено е сравнение спрямо местния почвено-геохимичен фон, почвения фон
на България, както и със сходни изследвания в страната (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Пенин, 2014; Пенин, Желев, 2016а).
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Таблица 1
Съдържание на микроелементите (mg/kg) в изследваните растения (зол)
от Южен Пирин и в почвения субстрат, от който са събрани
№ Растение/почвен
субстрат

Cu

Zn

Pb

Ni

Co

Cr

46,86

83,19

0,00

247,67

3,82

1,91

1,91

Излужени канелени
почви (Chromic Luvisols) 12,54 130,24

29,91

324,14

19,29

9,65

31,84

43,23

0,00

342,01

1,92

1,92

0,96

Излужени канелени
почви (Chromic Luvisols) 12,54 130,24

29,91

324,14

19,29

9,65

31,84

3,75 9553,78

13,11

1,87

3,75

475,19

3,96

4,95

5,94

0,94 5353,12

47,90

4,70

8,45

405,97

23,83

11,47

35,30

0,00 1304,53

7,83

3,48

0,87

405,97

23,83

11,47

35,30

0,90 2602,34

11,67

1,79

0,00

1 Кукуч
(Pistacia terebinthus)

2 Червена хвойна
(Juniperus oxycedrus)

3 Бук (Fagus sylvatica)
Кафяви горски почви
(Cambisols)
4 Зановец (Cytisus sp.)

24,02

45,90 147,99

7,92 158,40 171,27
112,70 150,26

Кафяви горски почви
(Cambisols)

11,47

48,54

5 Червен бъз
(Sambucus racemosa)

40,88

90,45

Кафяви горски почви
(Cambisols)

11,47

48,54

6 Офика
(Sorbus aucuparia)
Кафяви горски почви
(Cambisols)
7 Подбел
(Tussilago arfara)
Кафяви горски почви
(Cambisols)

61,02 104,09

41,48

41,48

Mn

11,47

48,54

41,48

405,97

23,83

11,47

35,30

20,47

38,16

1,86

446,71

1,86

1,86

0,00

11,47

48,54

41,48

405,97

23,83

11,47

35,30

За да се покаже каква е степента на концентрация и натрупване на изследваните тежки метали в растенията, е изчислен коефициентът на биологично
поглъщане Ax за отделните растителни видове както за конкретния почвен тип,
върху който растат, така и по отношение на почвено-геохимичния фон на България. Стойностите за Ax на изследваните растителни видове са представени в
табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Коефициент на биологично поглъщане (Ax) за различните растителни видове спрямо
почвения субстрат, от който са събрани растителните образци
№ Растение

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

1 Кукуч
(Pistacia terebinthus)

3,74

0,64

0,00

0,76

0,20

0,20

0,06

2 Червена хвойна
(Juniperus oxycedrus)

1,92

0,33

0,00

1,06

0,10

0,20

0,03

3 Бук (Fagus sylvatica)

5,79

0,93

0,02

20,11

3,31

0,38

0,63

4 Зановец (Cytisus sp.)

9,83

3,10

0,02

13,19

2,01

0,41

0,24

5 Червен бъз
(Sambucus racemosa)

3,56

1,86

0,00

3,21

0,33

0,30

0,02

6 Офика
Sorbus aucuparia)

5,32

2,14

0,02

6,41

0,49

0,16

0,00

7 Подбел
(Tussilago farfara)

1,79

0,79

0,04

1,10

0,08

0,16

0,00

Таблица 3
Коефициент на биологично поглъщане (Ax) за различните растителни видове спрямо
почвено-геохимичния фон на България
№ Растение

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

1 Кукуч
(Pistacia terebinthus)

1,95

1,24

0,00

0,36

0,12

0,12

0,03

2 Червена хвойна
(Juniperus oxycedrus)

1,00

0,65

0,00

0,49

0,06

0,12

0,02

3 Бук (Fagus sylvatica)

1,91

2,21

0,15

13,75

0,41

0,12

0,06

4 Зановец (Cytisus sp.)

4,70

2,24

0,04

7,70

1,50

0,29

0,14

5 Червен бъз
(Sambucus racemosa)

1,70

1,35

0,00

1,88

0,24

0,22

0,01

6 Офика
(Sorbus aucuparia)

2,54

1,55

0,04

3,74

0,36

0,11

0,00

7 Подбел
(Tussilago farfara)

0,85

0,57

0,07

0,64

0,06

0,12

0,00

Микроелементът манган (Mn) в проучваните растения е с най-високи
стойности по отношение на общото съдържание (mg/kg), на кларка на концентрация, а така също и съпоставен с подобно изследване за планината Огражеден (Пенин, Желев, 2016а). Манганът е микроелемент с активна миграция и
натрупващ се в растителните видове. С най-големи стойности на натрупване се
отбелязват младите тъкани на растенията и зрелите листа, като са наблюдавани
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случаи на миграцията му от старите листа към младите пъпки и оформящите се
листенца. Разпределението му в растението зависи от характера на растителната тъкан и от фазите на вегетация. Концентрациите на Mn зависят и от неговото
съдържание в почвената покривка, върху която расте проучваният растителен
вид. Най-лесно достъпен е в кисели и често преовлажнени почви (Пенин, Желев, 2016а, по Mengel, Kirkby, 1978).
Резултатите показват завишени стойности на Mn по отношение на почвите
в района и на почвения фон в страната (фиг. 1). Максималната му концентрация
се наблюдава при бука (Fagus sylvatica) (9553,78 mg/kg), а най-ниската – при
кукуча (Pistacia terebinthus) (247,67 mg/kg). Други видове с по-високи стойности на този микроелемент са зановецът (Cytisus sp.) – 5353,12 mg/kg, офиката (Sorbus aucuparia) – 2602,34 mg/kg, и червеният бъз (Sambucus racemosa)
– 1304,53 mg/kg. Високи стойности са отчетени както при дървестни, така и
при храстови видове. Средното съдържние на Mn (2835,74 mg/kg) в проучваните растения е с по-високи стойности от тези в литосферата (почти 3 пъти),
почвения фон на страната и почвите в Южен Пирин (над 4 пъти). На фиг. 1 ясно
се открояват стойностите на мангана в сравенение с другите обекти – почвения
фон на България и почвите на Южен Пирин.
Сравнени с резултатите от подобно изследване в планината Огражден,
стойностите на мангана в растителността на Южен Пирин са почти 2 пъти и
половина по-високи, което ясно се вижда на фиг. 2.
По отношение на почвения тип, върху който вирее съответният растителен
вид, коефициентът на биологично поглъщане на мангана е с широки стойности
– от 0,76 за кукуча (Pistacia terebinthus) до 13,19 за зановеца (Cytisus sp.) и 20,11
за бука (Fagus sylvatica). Получените резултати за концентрацията на този елемент са установени и в биогеохимични изследвания за други райони на страната (Пенин, Желев, 2016а).

Фиг. 1. Геохимичен спектър на растителността, почвите на Южен Пирин
и почвите на България – фон

56

Фиг. 2. Геохимичен спектър на растителността на Южен Пирин и на Огражден

Знае се, че редица растителни видове имат толерантност към цинка (Zn)
и способността им да го поглъщат и натрупват от почвите, върху които виреят. Средното съдържание на цинка в почвите на Южен Пирин е 93,08 mg/kg,
което превишава съдържанието му в литосферата, почвите в света, в Европа
и на страната. Концентрацията на цинка в изследвания район също превиша и
съдържанията от почвите с фонов характер (Пенин, 2003). Оттук следва, че се
очакват и повишени съдържания и в растителната покривка.
Видовете, имащи афинитет към натрупване на Zn, в много случаи не
показват симптоми на токсикоза и вероятно отслабват действието му или по
пътя на метаболичната адаптация и комплексообразуването, или по пътя на
ограничаване на присъствието му в клетките на растението, а в някои случаи е
възможно той да преминава в неразтворими форми в част от тъканите (Пенин,
Желев, 2016b, по Петрунина, 1974). Коефициентът на биологично поглъщане на цинка (табл. 2) е със стойности, вариращи от 0,33 за червената хвойна (Juniperus oxycedrus) до 3,10 за зановеца (Cytisus sp.) спрямо почвената
покривка, върху която виреят. Червеният бъз (Sambucus racemosa) и офиката
(Sorbus aucuparia) са със коефициент на биологично поглъщане съответно с
1,86 и 2,14.
На фиг. 2 ясно личат по-ниските стойности на съдържанието на Zn в изследвания район при сравнението им с тези от подобно проучване за територията на планината Огражден (Пенин, Желев, 2016а) .
Медта (Cu) е микроелемент, който може да бъде концентриран във високи
стойности в отделни растителни видове. Известно е, че неговото натрупване в
тъканите на растенията зависи преди всичко от нивото на съдържанието му в
хранителните разтвори и почвите.
Резултатите от проведените изследвания в Южен Пирин показват, че коефициентът на биологично поглъщане на Cu спрямо почвите, на които растат
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отделните растителни видове, варира, като максималните стойности са за зановеца – 9,83, a минималните за подбела – 1,79.
Стойностите на медта в местните почви са значително по-ниски в сравнение с почвите на света, Европа и на България, като средното им съдържание
е 20,52 mg/kg. Медта е микроелемент, който играе важна роля за жизнените
функции на растенията. В проучванията на съдържанията в зола на растенията
от различни региони на света концентрациите на Cu варират от 10 до 1500 mg/
kg (Пенин и др, 2013, по Shacklette, Erdam, Harms, 1978.).
На фиг. 2 се вижда, че стойностите на Cu в растителността на Южен Пирин
са по-ниски от тези в планината Огражден.
Получените резултати за микроелемента олово (Pb) показват най-ниски
стойности. Открито е съдържание само в четири от седемте изследвани растителни вида. С най-високи стойности е букът – 3,75 mg/kg, а с най-ниски – офиката 0,9 mg/kg.
Коефициентът на биологично поглъщане при оловото варира в границите
от 0,15 за бука до 0,04 за офиката и зановеца (табл. 2).
Микроелементите никел (Ni), кобалт (Co) и хром (Cr) имат относително
ниски стойности на общо съдържание и концентрация в растителните проби.
Най-високи стойности на Ni са отчетени при зановеца – 47,9 mg/kg, а най-ниски
при подбела – 1,86 mg/kg. С най-високи стойности на Co се отличава отново
зановецът – 4,7 mg/kg, а с най-ниски е офиката – 1,79 mg/kg. Микроелементът
Cr е с най-високи стойности в зановеца – 8,45 mg/kg, и с най-ниски в червения
бъз – 0,87 mg/kg (табл. 1).
Коефициентът на биологично поглъщане за Ni варират от 0,08 за подбела
до 3,31 за бука. При микроелементите Co и Cr този коефициент за всички растителни видове е под 1, което се наблюдава и при оловото (табл. 2 и 3).
Получените и осреднени резултати на съдържанията на микроелементите
в почвените и растителните проби от ландшафтите на Южен Пирин са представени в табл. 4. Стойностите от нея са използвани за изготвянето на геохимичен спектър (фиг. 1). При разглеждането на спектъра добре личи относително
фоновият характер на почвите в изследвната територия, сравнени с почвите на
фоновите райони от България (Пенин, 2003). Като цяло в района липсва силно
антропогенно въздействие и техногенни нарушения.
Таблица 4
Средно съдържание на микроелементите в растенията и почвите на Южен Пирин, в
почвите на България – фон и литосферата
Почви/Химичен
елемент

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

47,00

83,00

16,00

1000,00

58,00

18,00

83,00

24,00

67,00

25,00

695,00

32,00

16,00

60,00

20,52

93,08

63,50

615,02

33,82

10,20

33,40

Растения Южен Пирин 50,26

93,91

1,06

2835,74

12,59

2,51

2,28

Литосфера1
Почви България – фон
Почви Южен Пирин

2

По Виноградов, 1962; 2По Пенин, 2003.
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Таблица 5
Средно съдържание на микроелементите в растенията на Южен Пирин,
в растенията на Огражден и литосферата
Почви/Химичен
елемент

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

47,00

83,00

16,00

1000,00

58,00

18,00

83,00

Растения Южен Пирин 50,26

93,91

1,06

2835,74

12,59

2,51

2,28

178,12

21,18

1148,60 126,35

0,84

0,19

Литосфера1
Растения Огражден2

63,77

По Виноградов, 1962; По Пенин,Желев, 2016а.

1

2

Разглеждайки почвите на Южен Пирин и почвения фон на страната, може
да се заключи, че растенията натрупват определена асоциация от елементи, а
именно Mn, Zn и Cu. Тази асоциациа се отличава и с по-висок коефициент на
биологично поглъщане, който за различните микроелементи варира в широки
граници. Манганът, медта и цинкът са с кларк на концентрация за растенията
спрямо почвите на Южен Пирин и фоновите за страната. Асоциацията от микроелементите Cr, Pb и Co e със значителен кларк на разсейване спрямо сравняваните обекти.
На базата на получените резултати за Южен Пирин и резултатите, публикувани от Пенин, Желев (2016а) за планината Огражден, която авторите определят като относително фонов район за България, е направено сравнение на
съдържанията на микроелементите в растителността (табл. 5 и фиг. 2).
От представените данни и съставения геохимичен спектър ясно личат различията за отделните изследвани елементи. В растителността на Южен Пирин
се обособява асоциацията от микроелементи Mn, Zn и Cu със стойности по-високи спрямо литосферата, а в растенията в планината Огражден асоциацията от
Ni, Zn, Cu, Mn и Pb е с натрупване. Елементите Zn, Pb, Ni и Cu в растителността
на Южен Пирин са със значително по-ниски съдържяния спрямо тези от планината Огражден. При сравнението на двете планини впечатление прави, че микроелементите Co и Cr са с много висок кларк на разсейване: Co е с КР=7,17 за
Южен Пирин и КР=10,71 за Огражден, а Co е съответно с КР=36,4 и КР=27,21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биогеохимичните изследвания имат все по-важно значение за изясняването на фоновата ландшафтно-геохимична структура на различни райони от
България. Анализът на резултатите както по отношение на отделните проучени
растителни видове, така и в растителната покрива като цяло, показва, че асоциацията от концентриращи се тежки метали е: Mn, Zn и Cu. За различните растителни видове, тази асоциация варира в определени граници, което е
представено чрез използването на коефициента за биологично поглъщане (Ax).
Асоциацията от микроелементите Cr, Pb и Co e със слабо захващане в проучените видове. Направено е сравнение между съдържанието на микроелементите
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в растителността на Южен Пири и планината Огражден, което показва сравнително близки стойности. И двете територии могат да бъдат отнесени към относително фоновите райони за страната, където техногеохимичното въздействие
е минимално. Получените резултати могат да бъдат основа за по-нататъшни
подобни проучвания и допълват общата биогеохимична и ландшафтно-геохимична обстановка в страната.
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ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ
НА ЯЗ. „ПЧЕЛИНА“
Кристина Гърциянова1
В статията се изследва качественото състояние на водите на яз. „Пчелина“ за периода 2007-2015 г. чрез анализ за качеството на избрани физико-химични елементи и
някои приоритетни вещества. Анализът е направен съобразно разпоредбите на Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води и изискванията на
Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои
други замърсители от 01.11.2010 г. Използвани са интегрален индекс за качество на водите (ИКВ), сравнителни и графични методи. Установени са показателите, чийто стойности превишават законовите норми и съответно водят до влошаване на качественото
състояние на язовирните води. Определени са възможните източници на замърсяване
на яз. „Пчелина“.
Ключови думи: качество на водите, р. Струма, яз. „Пчелина“

ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY OF THE „PCHELINA“ RESERVOIR
Kristina Gartsiyanova
Abstract: In this article the quality of the waters of „Pchelina“ reservoir for the period
2007-2015 was analyzed by assessment of some physico-chemical indicators and selected
priority substances. The analysis was made in accordance with the Ordinance H-4 of
14.09.2012 on characterization of surface water and the requirements of the Ordinance on
environmental quality standards for priority substances and other pollutants from 01.11.2010.
An integrated index for water quality, comparative and graphical methods were applied. The
indicators, whose values exceed the legal norms and lead to pollution of the water quality
of the dam, are determined. The possible sources of pollution of „Pchelina“ reservoir are
identified.
Keywords: water quality, Struma river, „Pchelina“ reservoir
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УВОД
Много от реките в Европа са трансгранични и протичат през териториите
на поне две страни, което налага спазването на редица изисквания по отношение качеството на водите. Директива 2000/60/ЕС (Рамкова Директива за водите/ РДВ) поставя изискване за координация на усилията на страните-членки
на Европейската общност (ЕО) при провеждане на интегрирано управление
на водните ресурси. Чрез Директивата страните от общността се задължават
да предпазват от бъдещо влошаване и да подобряват качеството на водите, в
т.ч. и на речните. Като член на ЕС България също трябва да изпълнява тези
критерии и условия, залегнали в Директива 2000/60. Постановките в Закона за
водите (ЗВ) (2000) са съобразени и синхронизирани с тези на РДВ. Като основополагащ за водния сектор нормативен акт в България, Законът има за задача
да уреди всички най-важни групи правоотношения, свързани с опазването и
използването на водите в страната. През 2002 г. по силата на чл. 153 от ЗВ и
в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС към Министерство на
околната среда и водите (МОСВ) са създадени четири басейнови дирекции (БД)
за управление на водите в страната: Дунавски район (БД „ДР“), Черноморски
район (БД „ЧР“), Източнобеломорски район (БД „ИБР“), Западнобеломорски
район (БД “ЗБР“). Дирекциите имат управленски, регулаторни, контролни и информационни функции, при осъществяването на които се разработват, актуализират и прилагат Плановете за управление на речните басейни.
Един от тези райони е Западнобеломорският (БД „ЗБР“) с център Благоевград, в чиито обхват попадат водосборите на реките Струма, Места и Доспат,
които са трансгранични между Република България и Република Гърция. В това
отношение тези реки са обект на двустранни споразумения за опазване и използване на водите им.
В тясна връзка с това интерес представлява замърсяването на водите на р.
Струма, която протича през територията не само на България, но и на Република
Гърция и Република Сърбия. Площта на водосборния басейн на реката възлиза
на 17 300 km2, като най-голямата й част (10 797 km2, или 9,73 %) е на наша територия. Басейнът на р. Струма обхваща цялата област Кюстендил, западната
част на област Благоевград, около 80 % от област Перник и много малка част
от област София (фиг.1). Реката се явява приемник на отпадъчните битови и
промишлени води на всички населени места по поречието й, включително и
на Перник, който е специализиран в областта на тежката промишленост (черна
металургия, производството на електро- и топлоенергия, металообработване,
въгледобив). Всички тези производства оказват неблагоприятно въздействие
върху качеството на повърхностните води в района, включително и върху язовирите. По течението на р. Струма са изградени три язовира: яз. „Студена“, яз.
„Пчелина“ и яз. „Дяково“. Водите на всеки един от тях се използват за различни
цели – за добив на електроенергия, напояване, промишлено и битово водоснабдяване, риборазвъждане, отдих и др. Във връзка с това оценката на качествените
характеристики на язовирните води е от особена важност.
Основна цел на настоящото изследване е установяване на състоянието и
изменението на качеството на водите на яз. „Пчелина“ за периода 2007-2015 г.
За реализирането на тази цел са изпълнени следните задачи:
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– създадена е база данни, съдържаща информация за стойностите на избрани физико-химични елементи;
– направена е оценка на качественото състояние на водите чрез използване
на интегрален индекс за качество на водите (ИКВ);
– извършен е анализ на величините на изследваните качествени параметри;
– установен е произходът на замърсяващите вещества – точкови и дифузни
източници.
Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. в резултат на отправени оплаквания от Република Гърция във връзка с протичащите през нейната територии
замърсени води на р. Струма. Язовирът служи освен като вторичен утаител на
реката и като източник за промишлено водоснабдяване с условно чисти води
на община Перник. Общият обем на язовира е 54,8 млн. m3 (от които полезният
обем е 19,3 млн. m3), а дълбочината му достига до 19 m.
ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Според ПУРБ – ЗБР основните източници на замърсяване на водите на
яз. „Пчелина“ се определят като точкови и дифузни. Точкови източници са канализационните системи от населените места, заустващи без пречиствателни
станции, пречиствателните станции за отпадъчни води, индустриалните обекти, хвостохранилищата и мините. Основните емитери са: „Стомана Индъстри“ АД – Перник (компанията произвежда широка гама от продукти – дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили),
леяро-ковашки машиностоителен комплекс ЕООД – Радомир (специализиран в
производството на отливки за минно-добивната промишленост, металургията,
енергетиката, корабостроенето и др.), „Галко“ АД – Радомир (специализиран
производител на изделия от висококачествена стомана чрез прилагане на технологията на горещо поцинковане), „Колхида Метал“ ООД – Перник (дружеството извършва горещо поцинковане, прахово боядисване, лазерен и плазмен
разкрой на тръби и ламарина и др.), „Мини открит въгледобив“ ЕАД – Перник
(основен предмет на дейност е добивът, обогатяването и брикетирането на въглища с калоричност над 5833 kcal/kg), регионално депо за битови отпадъци –
община Перник, Пречиствателна станция за питейни води – Перник (Доклади
за състоянието…, 2015).
Дифузни източници на замърсяване са нерегламентираните сметища за
твърди битови отпадъци, населените места без изградена канализация (основното замърсяване е по показателите азот, нитрити, нитрати, фосфор, както и
общо органично натоварване, отразено по БПК5), сметищата и земеделските
дейности. Животновъдството е друг основен източник на дифузно замърсяване,
причиняващо влошаване на качественото състояние на водите по показателите
азот и фосфор.
Изследването се базира на получените резултати от обработените данни за
физико-химичните елементи за качество на водите на р. Струма при с. Прибой
(преди яз.“Пчелина“, на яз. „Пчелина“ и на р. Струма при с. Жабляно (след яз.
„Пчелина“), предоставени от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Поради спецификата на пробовзевамията и пълнотата на изходните данни е
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възприет условно общ период на изследване – 2007-2015 г. Избраните пунктове за анализ са представителни за степента и вида на замърсяване на водите
съответно преди, във и след язовира. Основен нормативен документ, залегнал в
основата на проучването, е Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води, а при определяне на химичното състояние на водите по
отношение на някои тежки метали са приложени и изискванията на Наредба за
стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 01.11.2010 г. (табл. 1, 2). Според ПУРБ – ЗБР (2016-2021 г.)
яз. „Пчелина“ е идентифициран в категория „езеро“, тип „езера“ с олиготрофни
условия.

„Добро“ 8,0÷6,0 6,5÷8,5

750

БПК5

Орто-фосфати
(P-PO4) (mg/l)

Нитрити
(N-NO2) (mg/l)

Нитрати
(N-NO3) (mg/l)

Амониев азот
(N-NH4) (mg/l)

Електропроводимост
(µS/cm)

Активна
реакция (pH)

Разтворен
кислород (mg/l)

Състояние на
типове „Езера“
с олиготрофни
условия

Таблица 1
Физико-химични елементи за качество на водите категория: „Езеро“, Типове „езера“
с олиготрофни условия (Наредба Н-4 от 14.09.2012 г.)

0,04÷0,4 0,2÷0,5 0,01÷0,025 0,0125÷0,04 1÷2,5

Таблица 2
Химични елементи и приоритетни вещества и техните стандарти за качество на
околната среда (Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 01.11.2010 г.)
№ по ред

Химичен елемент
СГС - СКОС (µg/l)
(Специфични замърсители)

МДК - СКОС (µg/l)

1

Арсен (Ar)

10

25

2

Мед (Cu)

22

не се прилага

3

Цинк (Zn)

100

не се прилага

4

Желязо (Fe)

100

не се прилага

5

Манган (Mn)

50

не се прилага

Приоритетни вещества

СГС СКОС (µg/l)

1

Олово (Pb)

1,2

14

2

Кадмий (Cd)

0,25

1,5

3

Никел (Ni)

4

34

5 Проблеми на географията, 1–2/2017 г.

65

За изпълнение на целта на изледването е използван интегрален индекс за
качество на водите (ИКВ/ WQI), който се изчислява по-формулата:

 F2 + F2 + F2
2
3
WQI = 100 -  1

1, 732





,

където числото 1,732 в знаменателя преобразува крайния резултат в интервала
от 0 до 100, като 0 определя качеството на водите като „лошо“, а 100 – като „отлично“; F1 изразява диапазона, F2 – честотата; F3 – амплитудата на отклонение
на качествените показатели и техните величини от нормативно зададените прагови стойности (WQI) (CCME Canadian water quality …, 2001; Върбанов, 2007).
В зависимост от значенията на ИКВ водите имат пет степени на замърсеност,
които, от своя страна, определят съответните категории качествено състояние:
0–44 (ИКВ) – силно замърсени, определят „лошо“ качествено състояние; 45–64
– замърсени, водите се намират в „критично“ състояние; 65–79 – слабо замърсени, водите се категоризират в „добро“ качествено състояние; 80–94 – води
в естествено състояние с единични случаи на замърсяване, състояние „много
добро“; 95–100 – води в условно естествено състояние, дефинира категория
„отлично“ (Върбанов, 2007). Анализът на водите е извършен в съответствие с
критериите за „добро“ качествено състояние.
При анализа на качественото състояние на водите са приложени също сравнителни и графични методи.
АНАЛИЗ И ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
От направените изследвания на водите на яз. „Пчелина“ за периода 20072015 г. се установява, че стойностите на амониевия азот (N-NH4), нитратите
(N-NO3), нитритите (N-NO2) и ортофосфатите (P-PO4) почти постоянно превишават до 10 пъти нормите. Това е характерно за водите на р. Струма както преди
вливането й в яз. „Пчелина“ (при с. Прибой), така, макар и в по-малка степен, за
след него (при с. Жабляно).
Амониевият азот (NH4) е индикаторът, който в най-голяма степен влошава
качествения статус на язовирните води. Измерени са стойности, които превишават между 10 и 25 пъти допустимата норма от 0,4 mg/l (табл. 1).
От 2010 г. се констатира относително устойчиво замърсяване по показателя нитрати (N-NO3). Като цяло превишенията над допустимите норми са до 10
пъти, но през 2010 г. са установени епизодични повишавания до 25 пъти (5,98
mg/l) в сравнение с праговите стойности (0,5 mg/l).
Анализът показва, че през почти всички години съдържанието на нитритни
йони (N-NO2) превишава до 10 пъти нормата (0,025 mg/l). Същите резултати се
установяват и по отношение на показателите ортофосфати (P-PO4) и БПК5.
Източници на замърсяване на язовирните води по отношение на съдържанието на амониев азот, нитрати и нитрити, фосфати и общ органичен натиск по
показателя БПК5 са населените места, в които няма изградени канализационни
системи, както и населените места, от канализациите на които има значителни
течове. Животновъдството, заедно с дейностите по компостиране и използване
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на органичен тор, е друг основен източник на дифузно замърсяване, за което се
съди по влошените стойности на показателите азот и фосфор. Според докладите на РИОСВ – Перник за изследвания период се установява, че друг значим
проблем е изхвърлянето на твърди битови отпадъци на нерегламентираните
сметища, основно в сухите дерета или заливните тераси на р. Струма след Перник. Това причинява оттичане и просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните водоносни хоризонти. Освен посочените източници причина
на повишеното количество на ортофосфатите е и използването на изкуствени
торове в земеделието.
Единственият показател, величините на който през целия изследван период остават в границите на допустимите концентрации (750 µS/cm), е електропроводимостта.
Значенията на ИКВ, получени в пункта на р. Струма при с. Прибой, показват, че речните води са водите силно замърсени, като най-високата стойност е
регистрирана през 2015 г. – 38,9 (фиг.2).
Получените стойности на ИКВ, попадащи в диапазона 0–44 и 45–64, сочат,
че през целия период на изследване водите на яз. „Пчелина“ се определят съответно като замърсени и силно зъмърсени и не изпълняват условията за „добро“
физико-химично състояние. Единствено през 2007 г. язовирът се намира в „добро“ състояние по отношение на своето качеството (фиг. 3). Повечето величини
на ИКВ, изчислени за р. Струма след яз. „Пчелина“ при с. Жабляно, определят
състоянието на водите като силно замърсени (0-44 ИКВ). Регистрираната през
2015 г. стойност на ИКВ – 48, е единствената стойност, която определя „критично“ качествено състояние на язовирните води в този пункт.
Оценката на качеството на водите на яз. „Пчелина“ по отношение на замърсяването с тежки метали – арсен (Ar), мед (Cu), цинк (Zn), желязо (Fe), манган
(Mn), се основава на анализа на средногодишните стойности (СГС) при минимален брой на пробовземанията 4 пъти годишно (1 път на всеки 3 месеца) и
максимално допустимите им концентрации (МДК) (табл. 2). Наличните данни
за съдържанието на тежки метали в р. Струма при с. Прибой и при с. Жабляно
(т.е. преди и след язовира) са епизодични и недостатъчни, поради което анализ в
тези участъци не е извършен. От получените резултати за състоянието на водите
в изследвания язовир по специфични замърсители се определя, че се установява
превишаване за три (желязо, манган и мед) от общо петте изследвани показателя.
Получените стойности за желязото от 115,25 µg/l през 2008 г., 263,33 µg/l
– 2009 г., и 165,60 µg/l през 2010 г. показват превишаване приблизително до три
пъти допустимата средногодишна стойност (100 µg/l). Максималната стойност
е регистрирана на 03.11.2009 г. – 696 µg/l .
Отчетените 56 µg/l за медта през 2007 г. показват неколкократно превишение на референтната стойност 22 µg/l.
През 2013 г. установената средногодишна стойност на мангана е 94,75 µg/l
при допустимо съдържание 50 µg/l.
През периода на изследване в границите на допустимите средногодишни
стойности остават величините, установени за цинка и арсена.
Относно приоритетните вещества олово (Pb), кадмий (Cd) и никел (Ni)
(табл. 3) се констатира отклонение от стандартите за качество на околната среда до 2008 г.
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През 2007 г. средногодишната стойност на оловото (5 µg/l) превишава праговата норма (1,2 µg/l). Максимално съдържание (3 µg/l) във водите на яз. „Пчелина“ е установено на 28.08.2012 г.
През 2007 г. средногодишната стойност на никела е 17 µg/l, а максималното
съдържание (7 µg/l) е регистрирано на 24.08.2010 г.
През 2008 г. е отчетена средногодишна стойност 1 µg/l по отношение на
кадмия при норма 0,25 µg/l.
Според докладите на РИОСВ – Перник потенциални източници на замърсяване на яз. „Пчелина“ с тежки метали са работещите металургични предприятия: „Стомана Индъстри“ АД – Перник, леяро-ковашки машиностоителен комплекс ЕООД – Радомир, „Галко“ АД – Радомир, „Колхида Метал“ ООД – Перник. При производствата от споменатите по-горе дружества се отделят малки
частици желязо, железен оксид, смазочно масло и др.
ИЗВОДИ
В резултат на извършения анализ на качеството на водите на яз. „Пчелина“
може да се направят следните изводи:
– Като цяло в периода 2007–2015 г. водите на яз. „Пчелина“ се определят
като силно замърсени и замърсени.
– Най-висока стойност на индекса за качество на водите е установена през
2007 г. (ИКВ - 67,3), когато язовирът изпълнява критериите за „добро“ физико-химично състояние. Индексът има най-ниска величина през 2014 г. (ИКВ –
30,5), когато язовирните води се категоризират като силно зъмърсени.
– Речните води, постъпващи в яз.“Пчелина“ при с. Прибой, са със значително влошено качествено състояние, което се подобрява до известна, макар
и не голяма степен, в самия язовир. Въпреки че водите на р. Струма при с.
Жабляно са с незначително по-добри качествени характеристики, те все още се
определят като замърсени и силно замърсени (фиг. 2, 3).
– Основен фактор за регистрираните високи стойности на амониевия азот
и нитратите е заустването в р. Струма на непречистени комунално-битови води
от населените места, които се явяват и основни източници на замърсяване на
яз. „Пчелина“.
– Негативно въздействие върху качеството на водите оказват и депата за
отпадъци, неотговарящи на регламентираните изисквания, населените места с
частично изградена, технологично амортизирана или без изградена канализационна система, а също така и селскостопанските дейности – растениевъдство
(прекомерно наторяване) и животновъдство (неправилно съхранение на значителни количества оборски тор).
– Промишлените отпадъчни води, получавани от металургичните производства („Стомана Индъстри“ АД – Перник, леяро-ковашки машиностоителен
комплекс ЕООД – Радомир, „Колхида Метал“ ООД – Перник и др.), определлят
замърсяването на язовира с тежки метали, основно с желязо.
– В периода на изследване не се установява тенденция на подобряване или
влошаване на качеството на водите по отношение на тяхното качество.
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Фиг. 1. Водосборна област на р. Струма (изготвил: д-р Атанас Китев)

Фиг. 2. Изменение на стойностите на ИКВ в пункта на р. Струма преди
яз. „Пчелина“ при с. Прибой

Фиг. 3. Изменение на стойностите на ИКВ на яз. „Пчелина“
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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ОБРАЗ НА ПРОСТРАНСТВОТО
КАТО ИНДИКАТОР НА „МЕКА СИЛА“: ГЕОПОЛИТИЧЕСКА
ОЦЕНКА ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ
Вилиян Кръстев1
Статията е посветена на проблематика, засягаща туристическия образ на пространството като главен атрибут за присвояване на „мека сила“ в съвременната геополитика. По примера на България е проследено влиянието на туризма върху масовите
представи (преди и след 1989 г.), намерили отражение върху потенциала ѝ на „мека
сила“ на международно равнище. За постигане на по-висока степен на обективност в
геополитическата оценка е проанализирана позицията на България в авторитетни международни рейтинги, измерващи привлекателността и репутацията (като изразители на
„мека сила“) на страните в света.
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THE TOURIST IMAGE OF THE SPACE AS AN INDICATOR
OF “SOFT POWER”: GEOPOLITICAL ASSESSMENT
ON THE EXAMPLE OF BULGARIA
Viliyan Krastev
Abstract: The article is devoted to issues concerning the tourist image of the space as a
main evaluative attribute of soft power in contemporary geopolitics. The researched example
of Bulgaria reveals the impact of tourism on mass perceptions (before and after 1989) and
reflects on the potential of the country to exert soft power on international level. To achieve a
higher degree of objectivity in the geopolitical assessment the position of Bulgaria is analyzed
by using prestigious international ratings which measure the attractiveness and reputation (as
an expression of soft power) of the countries in the world.
Keywords: postmodern geopolitics, soft power, image of space, Bulgaria, tourism
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Потоците от информация, като резултат от технологичната революция от
последните четири десетилетия, привнасят съществени качествени изменения в средствата при геополитическото взаимодействие, правейки „битката“
за пространствен ресурс все повече губеща от своята материалност. В полето
на подобно измерение геополитическото взаимодействие от междусубектен и
субектно-обектен порядък се проектира преимуществено като геокултура и геоинформация (Wallerstein, 1991; Jean, 2007). Наблюдаващото се изместване на
фокуса в инструментариума за упражняване на влияние и власт стимулира все
по-динамични настроения върху обществената среда, като едновременно с това
трансформира представите за географското пространство. Тези представи кристализират в образи, които го кодифицират, произвеждайки усещания за неговото място и роля в обществените процеси. С концентрация на определен емоционално-психологически заряд образите се превръщат в неотменен атрибут
на идентичност, който влияе върху формиране на „териториалността“ в живота
на хората и от чиято репутация зависи един от главните нематериални активи
на пространството за поддържане на конкурентоспособност в развитието му
(Колосов, Себенцов 2014; Визгалов, 2015). Играейки ключова роля за формиране на общественото геополитическо виждане за света образите и дискурсите за
пространството „са способни да трансформират реалната политическа карта и
фактически да я управляват“ (Замятин, 2004: 64).
ОБРАЗЪТ НА ПРОСТРАНСТВОТО КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ
ИЗРАЗИТЕЛ НА „МЕКА СИЛА“
Артикулирането с образни конотации в геополитизацията на пространството следи закономерностите в научната парадигма на днешната постмодерна обществена география (Harvey, 1989; Minca, 1996a; Minca, 1997; Lévy,
1999) и постмодерна геополитика (O’Tuathail, Agnew, 1992; Dalby, O’Tuathail,
1998; Antonsich, 2001; Замятин, 2004; Карякин, 2012), което свидетелства за
концептуален преход в процеса на изследване на географското пространство.
Както пояснява италианският географ Анджело Турко, централен фокус в
постмодерните изследвания е отслабване значението на рационалното многомерно пространство2 като изследователски обект за сметка на преходното
пространство3. Второто се откроява с подчертано изразена субективност,
придаваща му отявлено качествено измерение с голяма гъвкавост и хибридност в идентификацията, като следствие от семиотично означаване посредством символика и стереотипи. През призмата на осмислянето преходното
пространство е „пространство на фрагментацията и препозиционирането,
идентифициращо се не толкова със своята материалност, колкото с дискурсите“ (Turco, 2000: 16).

2
Многомерното пространство (spazio paratattico) е детерминирано в картезианския смисъл на неговата обективна рамка от локализацията, границите и метриката.
3
Преходното пространство (spazio liminare) се разбира в кантианския смисъл на неговата
морфология, посредством семантика и чувствено възприятие.
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Преходното пространство е особено силно изразено през семантиката на
културното и туристическото му осмисляне, които определят измеренията на
неговата „мека сила“. С придобиване на широка популярност в съвременния
геополитически раскурс терминът мека сила (soft power), въведен в употреба от американския политолог Джоузеф Най, е отражение на активността на
различен род субекти (страни, райони, корпорации, неправителствени организации и др.) в процеса на акумулиране на влияние и власт в/върху пространството посредством привличане, убеждение и престиж (Nye, 1990; Nye,
1994). Постигането на soft power се смята за резултат от разпространение
на ценности и норми на поведение под формата на образи и дискурси, които определят смисъла ѝ като „способност да се влияе върху поведението на
другите с цел постигане на желани резултати“ (Nye, 2004: 2). Базирани върху
стереотипна формализация (посредством различен род символика), образите
и дискурсите създават преценка за усещането на пространството по отношение на неговата привлекателност, съставлявайки неотменна част от геополитическия потенциал на страните и коалициите. Тяхното „меко“ изражение е
контрапункт на инструментариума на твърдата сила (hard power) – военните
и икономическите средства, с които по традиция боравят класическата (геостратегия) и посткласическата геополитика (геоикономика), свеждащи се
до открито териториално съперничество, различен род пряка зависимост или
конфронтация. Макар че не отразява ново явление в геополитиката, soft power
спомага за по-задълбочено осмисляне на средствата и резултативния ефект от
геополитическото взаимодействие на международно равнище. Продиктувана
от глобализацията и информатизацията на света, soft power се смята от редица
автори (Dalby, O’Tuathail, 1998; Jean, 2007; Бусыгина, Окунев, 2014; Колосов,
Себенцов, 2014) като доминираща в геополитиката на съвременните международни отношения.
Постигането на soft power е силно зависимо от съчетанието на разностранни по своя генезис фактори, които „съшиват“ пространството, повишавайки
неговата геополитическа субектност: туризъм, културно наследство, престиж
на институциите, репутация на експортни стоки, харизматичност на лидерите,
спортни и научни постижения, известност на национални брандове, популярност на медияпродукция, кулинария, екологична политика и др. В определени
случаи в акумулирането на soft power се наблюдава и трансформиран вариант на
твърда сила или комбинация между soft и hard power – т.нар. smart power (Nye,
2004; Костырев, 2013). В това отношение разбирането за геополитика се проектира дори върху „вътрешния порядък и устройство на държавата във всякакъв
смисъл“ (Ян, 2014: 92), а „мекият“ ефект от нейното проявление – в увеличаване на симпатията и престижа, които задават измеренията на международната
конкурентоспособност на субектите в икономиката и политиката. Макар и невинаги пряко осезаема, в повечето случаи реализацията на soft power се нуждае
от стабилен запас от време (според Най не по-малко от 1–2 десетилетия), като
в отделни случаи комбинацията от различни фактори ускорява или забавя този
процес (Nye, 2004).
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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ: ОТ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
РИВИЕРА“ КЪМ „ЕВТИНА ДЕСТИНАЦИЯ“
В качеството си на социален, икономически и географски феномен туризмът
е дълбоко внедрен в системата на международните отношения (Ariani-Vergani,
1979; Трофимов, 2010; Carbone, 2017). Той влияе пряко върху устойчивостта на
представите за пространството, участвайки като един от основните изразители
на неговата soft power (Nye, 2004; Laurano, 2011; Паршин, 2014; Харитонова,
2015; Кръстев, 2016). Третиран като геополитически инструмент на soft power,
туризмът формира образи за пространството, а по такъв начин и виждане за света (Minca, 1996b), чиято рамка на геокогнитивна привлекателност йерархизира страните и районите в международната общност. Разглеждано през подобна
призма, влиянието на туризма върху стремежите на геополитическите субекти
да печелят слава и престиж в международната общност постоянно нараства. За
страна като България проследяване влиянието на туризма върху нейните международни представи има важно значение за разбиране на статута ѝ в международната геополитика. Давайки си обаче сметка, че отражението на туризма върху
образното проектиране на пространството е силно зависимо и от други фактори (достъпност и качество на инфраструктурата; равнище на образование и
здравеопазване, степен на сигурност; особености на икономическа и финансова
среда и др.), които влияят върху измеренията на неговата soft power, ефектът от
проявлението му върху образа на България не би следвало да се абсолютизира.
Първоначалният запас в акумулиране на soft power от туризъм България
постига в периода на социализма, установявайки се като най-близък и предсказуем в поведението си геополитически сателит на Съветския съюз в рамките
на Източния блок. От позицията на своя статут България постига лидерство
по обем на туристическа посещаемост от СССР, превръщайки се в желана, а в
някои случаи (поради властващите конюнктурни ограничения върху международните пътувания) и „единствена възможност за опознаване на живота извън
пределите на една шеста част от световната суша“ (Попов, 2011: 308). Устойчивото ѝ международно поведение през този период повлиява върху разпространените за нея стереотипни представи, удостояващи я с топофилни черти, за
което разбира се допринася многоаспектното двустранно сътрудничество със
СССР и традиционно силният междукултурен диалог. Водещата роля на лятната морска рекреация в българския туризъм формира образа на дискурсивната
ѝ персонализация като социалистическа (или червена) ривиера, а вербалната
идентификация в усещането за близост на нейното пространство (в представите на голяма част от СССР) намира отражение в шеговитата фраза: „Курица –
не птица, Болгария – не заграница“. Независимо от достатъчно претенциозния
от съвременна гледна точка характер, който съдържат тези образни конотации,
възприемането на България в подобна семантика свидетелства за засилване на
симпатиите към нея в международната общност.
Туристическото влияние на образа на България се проектира върху тогавашната ѝ международна активност, насочена към преследване на икономически изгоди (особено в рамките на СИВ), със забележима акумулация на привлекателност и престиж. Туризмът, обявен от държавната власт (още през 1956 г.)
за приоритетен отрасъл, получава значимо място в културната дипломация на
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България. Той е тясно преплетен с инициативи за печелене на домакинство на
големи културни и спортни форуми; завоюваното от България световно уважение (от ООН, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ) от провежданата детска асамблея „Знаме
на мира“; повишаване на културната ѝ известност от ежегодно провеждания
международeн фестивал „Златният Орфей“ и др. (Крыстев, 2015). От края на
50-те години на ХХ в. започва да се оформя и геокултурният бранд България,
базиран върху символиката на маслодайната роза (придобила известност и
като казанлъшка роза). Образът на България като страна на розите постига
международно признание (засвидетелствано в творчеството на чужди творци),
превръщайки се в емблема на националния туристически бранд. С разпространение в множество сфери на международен обществен интерес (музикално и
литературно творчество; храни и козметика; сувенирни изделия), маслодайната
роза безспорно се налага като широко разпознаваем символ на българската геокултурна идентичност.
В периода на преход (след 1989 г.) стереотипните (повлияни от туризма)
представи за България на международно равнище търпят значителна трансформация с капитална загуба на привлекателност и престиж. Обхваната от катаклизмите на социално-политическия преход, отразили се с голяма острота върху
качеството на социокултурната среда, България изпада в продължителен процес на икономическа и културна „периферизация“ със свиване на потенциала
за постигане на soft power. Непосредствено влияние върху тази трансформация
разбира се оказва разпадането на Източния блок със заличаване на всички съществуващи за нея позиции и привилегии и постепенно отслабване на връзките
ѝ със СССР (впоследствие Русия) като основен съюзник и партньор. Геополитическите промени в Източна Европа тласкат България в орбитата на западно
геополитическо влияние, където обаче конкурентният ѝ потенциал за постигане
на устойчив впечатлителен образ се оказва както трудно реализуем, така и достатъчно слаб в позитивната си семантика. От предишната топофилна окраска
на „социалистическа ривиера“ туристическият образ на България (дори и след
членството ѝ в ЕС от 2007 г.) постепенно придобива черти на „евтина дестинация“ на масовия туризъм.
Ерозията на международния авторитет на България е допълнително катализирана от процеси, засегнали пряко нейния потенциал в туризма. Сред тях
следва да се посочат: проточилото се инертно поведение спрямо настъпили
международни трансформации в туристическия сектор; допускане на твърде
безучастно отстъпване на позиции сред традиционни туристически пазари и
партньори (особено на постсъветското пространство); постоянно засилваща
своите мащаби геоикономическа субординация с привнасяне на неоколониални
черти в туристическото ѝ развитие; неефективни действия в посока към придобиване на устойчива туристическа конкурентоспособност в новите геополитически реалности; слабо засвидетелствано приоритетно отношение към туризма
от страна на държавната политика (Крыстев, 2015).
Геоикономическото преориентиране на България към западния туристически пазар е съпътствано от постоянно изпадане в йерархията на международния
туризъм. Това състояние днес е пряко обусловено от пазарна ориентация към
ниски социални слоеве на международния туристически контингент – над 2/3
от обема на годишните международни посещения, и геоикономическо позицио75

ниране (в рамките на центро-перифериен модел) в долните нива на Полупериферията на световното туристическо пространство (Кръстев, 2013). Развивайки
се в положението на подобен туристически статут, България изпада все повече
в стереотипните представи на страна с обезличена идентичност. Потвърждение
за подобно състояние в измерението на нейния туристически образ се открива
дори в националната „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
2014–2030 г.“, в която ясно се твърди, че „България не е разпознаваема дестинация от гледна точка на разбирането за бранд“, а „конкурентоспособността ѝ се
дължи предимно на ниски цени“ (Стратегия.., 2014: 24–25).
Върху уронване на позитивния туристически образ на България упражняват натиск и редица субективни фактори от регионално естество. Един от тях
е т.нар. балканизация – термин, натоварен с изразена отрицателна емоционалност относно процесите, проявяващи се на Балканите. Макар и приглушен през
социализма поради относителната социално-политическа стабилност в региона, след разпадането на Източния блок и последвалите процеси на регионална
нестабилност балканизацията възбужда геополитически представи за Балканския регион като територия на размирици, сепаратизъм, етнонационализъм, а
в културен план – с трибализъм и ориентализъм (Петкова, 2004). Под влияние
на балканизацията България понася сериозни негативи от периферното си географско положение в Европа, които неминуемо намират отражение върху представите, засягащи нейния туристически образ. Свидетелство за разпространение на социокултурни стереотипи в тази посока е символичното ѝ изобразяване
като обществена тоалетна в скулптурния модел „Ентропа“ (от чешкия скулптор
Давид Черни) в сградата на Европейския парламент през 2008 г. (по време на
чешкото председателство на ЕС), което породи ответна реакция дори от българското Министерство на външните работи. Смисловите конотации, които отправя този оскърбителен символичен образ, не омаловажават сигналите му на
пренебрежителност, с които България присъства в съзнанието на европейската
общност. Обяснение за създаване и разпространение на подобни язвителни за
България представи следва да се търсят както в географските, така и в културните измерения на нейната идентичност. Ако приемем, че образът на всяко
пространство се базира върху определен културен фундамент, от който зависи
неговата устойчивост (Замятин, 2004), то културногенетичната принадлежност
на България към славяно-православния свят по всяка вероятност затруднява
разпознаването ѝ като цивилизационно комплиментарна на Западна и дори на
католическа славянска Европа. В това отношение на членството на България
в ЕС се гледа с доловима ирония и пренебрежение (които авторът неведнъж е
имал съжалението да изпита), а в най-добрия случай – като „екзотичен периферен придатък на Голяма Европа“ (Михайлов, 2012: 273).
ИЗМЕРЕНИЯТА НА „МЕКА СИЛА“ НА БЪЛГАРИЯ
В МЕЖДУНАРОДНИТЕ РЕЙТИНГИ
Като своеобразен ориентир в измерването на soft power на страните служат международните рейтинги (Харитонова, 2015). Независимо че се забелязват редица
слабости в методологията на измерване и оценяване (западноцентричен поглед
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върху световното пространство; невинаги обективна съпоставка на основата
на различен икономически, демографски и ресурсен потенциал при отделните
страни; зависимост от частни или корпоративни интереси и др.), международните рейтинги предоставят достатъчно съдържателен профил на изразителите
на soft power за цялостно „претегляне“ на репутацията и влиянието на страните
в света. Някои от тях в относителна степен са в състояние да илюстрират геополитическата тежест на международно признание на България с отчитане ролята
на туризма върху нейния национален имидж и бранд.
С цел извличане на туристическа привлекателност от съвкупното измерение на soft power на България са подбрани 4 авторитетни международни рейтинга: Индекс на конкурентоспособност за пътувания и туризъм (The Travel
and Tourism Competitiveness Index) на Световния икономически форум; Рейтинг
на държавния бранд в туризма (Country Brand Ranking. Tourism Edition) на испанската компания „Bloom Consalting“; Индекс на бранда на страните (Country
Brand Index) на британската компания „FutureBrand“; Индекс на глобално присъствие на Кралския институт „Елканьо“ (Elcano Global Presence Report). При
първите два рейтинга туризмът е единствен фокус в измерването на soft power
на страните на основата на съвкупност от характеризиращи го показатели, а
при другите два участва като един от изразителите (в комбинация с други) в
образуването на обобщената ѝ оценка. За адекватна преценка на позицията на
България в тези рейтинги служи сравнение с позициите на конкурентни страни
от субрегионално ниво – на Балканите, които разполагат със значим потенциал
в туризма, използван за постигане на soft power (таблица 1).
В ранглистата на Индекса на конкурентоспособност за пътувания и туризъм
(2015 г.) България заема най-висока позиция (49-а от 141) в сравнение с мястото,
което ѝ отреждат останалите международни рейтинги. Въпреки това тя отстъпва
на повечето от регионалните си конкуренти (с изключение на Румъния, Черна
гора, Македония и Сърбия, които са на по-задни позиции) в съвкупната конкурентоспособност на туризма в международен план. Според същия рейтинг на регионално равнище (в Европа) България заема 28-а позиция (от 37), нареждайки
се непосредствено след Полша и пред Латвия. Тази позиция я поставя в групата
на сравнително по-малките и по-скромно позициониращи се според туристическата си конкурентоспособност страни със стойности, близки до прибалтийските
републики, Албания, Молдова, Сърбия и Македония. Рангът на отделните страни
в този индекс се определя от общо 14 характеризиращи туризма показатели4. Важно е да се отбележи, че България получава относително високи стойности (над
6.0 от максимум 7 бала) за туристическа инфраструктура и хигиена, но прекалено
ниски (под 3.0 бала) за инфраструктура на въздушния транспорт, използване на
културноисторическите ресурси и бизнес пътуванията (The Travel.., 2015).
4
В Индекса на конкурентоспособност за пътувания и туризъм на Международния икономически форум са включени следните показатели: 1. Бизнес среда; 2. Безопасност и сигурност;
3. Здравеопазване и хигиена; 4. Човешки ресурси и пазар на труда; 5. Информационни технологии; 6. Приоритет на туристическия сектор; 7. Международна откритост на страната; 8. Ценова
конкурентоспособност; 9. Устойчивост на природната среда; 10. Инфраструктура на въздушния
транспорт; 11. Инфраструктура на наземния и водния транспорт; 12. Туристическа инфраструктура; 13. Природни ресурси; 14. Културноисторически ресурси и бизнес пътувания.
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Турция

Румъния

Брой на Лидер в
страните рейтинга
в
рейтинга

Хърватия

Методология
на оценката

Гърция

Международен
рейтинг

България

Таблица 1
Позицията на България в международните рейтинги (включващи туризма) за измерване на „мека сила“ спрямо страните-лидери и страните с най-значим потенциал в
туризма от Балканския субрегион (2015–2016 г.)

Позиция
The Travel &
Tourism
Competitiveness
Index (2015)

Комбинация
от показатели
с пряко отношение
към туризма

141

Bloom Consulting
Country Brand
Ranking. Tourism
Edition (2014/2015)

Комбинация
от показатели
с пряко отношение
към туризма

180

САЩ

70 25 28 78 16

Country Brand
Index (2014/2015)

Проучване
на общественото
мнение

118

Япония

67 30 44 62 53

Elcano Global
Presence Report
(2016)

Комбинация
от социалноикономически
показатели

90

САЩ

64 37 65 53 25

Испания 49 31 33 66 44

Съставено по: The Travel & Tourism Competitiveness Report. Geneva: WEF, 2015; Bloom
Consulting Country Brand Ranking. Tourism Edition 2014/2015; Country Brand Index
2014/2015; Elcano Global Presence Report 2016. Madrid: Real Instituto Elcano, 2016.

В Рейтинга на държавния бранд в туризма на „Bloom Consulting“ „мекото“
влияние на България в света е оценено още по-слабо (70-а позиция от 180),
като същевременно Турция, Гърция и Хърватия се нареждат далеч преди нея,
сред първите 30 страни по туристическа известност в света. В регионален план
България запазва преднина пред Румъния (78-а позиция) и някои страни от Източна Европа с по-малка тежест в международния туризъм – Словакия, Литва,
Латвия, Албания, Сърбия и Черна гора, но е задмината от сравнително по-слаби
в системата на международния туризъм държави, като Кипър, Словения и Естония (Bloom Consulting.., 2015). Невисоката оценка на България в този рейтинг
е от 5-разряден ранг (от 10), илюстрираща сравнително скромни измерения на
нейната привлекателност (до мащабите на малка периферна за Европа страна)
със слаб ефект от използването на туризма върху образа на нейната международна известност и престиж.
Според Индекса на бранда на страните (2014/2015 г.) на компанията
„FutureBrand“, който пряко отчита значението на туризма като отделен стълб (в
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комбинация с ценностна система, качество на живот, бизнес потенциал, културно наследство и репутация на експортни стоки) в измерването на съвкупната международна привлекателност на страните, България заема сравнително
незавидната 67-а позиция (от общо 118) в света (Country Brand Index.., 2015).
Фактът, че в глобалното позициониране е изпреварена значително от регионалните си конкуренти на Балканите, както и от източноевропейски страни със
стари традиции в сферата на туризма (Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Естония), свидетелства за слабо влияние и неефективен краен резултат от използването на туризма като инструмент за постигане на soft power дори на регионално
равнище.
Индексът на глобално присъствие, въведен от Института „Елканьо“, е съвкупна величина от общо 16 дименсии, засягащи различни аспекти на икономиката (в т.ч. туризма), културата, отбраната, комуникациите и образованието.
Относителното претегляне от измерването им върху глобалното присъствие на
България през 2015 г. възлиза на дял от 0,2%, което ѝ отрежда едва 64-а позиция
в света (от 90 страни в изследването). Тази позиция фактически потвърждава слабата тежест на България в „износа“ на международно влияние, което я
поставя в сянката дори на страните от Балканския субрегион. На планетарно
равнище делът на България в Индекса на глобално присъствие е съизмерим с
този на страни като Либия и Мароко, и на такива от типа „бананови републики“
– Еквадор, Коста Рика и Шри Ланка. В рамките на Европа съвкупното влияние,
с което се сдобива България, ѝ отрежда 23-а позиция (от общо 28), изпреварвайки единствено малките страни, като Литва, Латвия, Естония, Кипър и Малта.
По данни на Института „Елканьо“ измереният дял на България в Индекса на
глобално присъствие през 1990 г. е бил два пъти и половина по-голям (0,5%),
отколкото през 2015 г. Величината на влиянието, което постига тогава България
в света, се доближава или е почти изравнена със значими по своя териториален, демографски, икономически и културен потенциал страни, като Аржентина (0,6%), Индонезия (0,5%), Полша (0,5%), Турция (0,5%) и ЮАР (0,5%).
Същевременно през същия период България изпреварва с глобално присъствие
достатъчно авторитетни в международната общност държави, като Чехословакия (0,4%), Финландия (0,4%), Израел (0,4%), Тайланд (0,4%), Египет (0,3%)
(Elcano.., 2016). Тогава, разбира се, за дължимото върху високия международен
престиж на България, наред с туризма, допринасят цялостните ѝ постижения в
икономиката, науката, образованието, културата, спорта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремежът на геополитическите субекти към овладяване на пространството посредством културни и информационни механизми засилва значението на
образите и дискурсите като главни инструменти на soft power в съвременната
геополитика. Постигането и култивирането на устойчив топофилен образ на
пространството винаги ще влияе позитивно върху туристическите нагласи, ще
привлича инвестиции и интелектуален капитал, ще се сдобива с престиж на
външно признание. А това винаги ще влияе върху поведението на останалите,
като ги прави отстъпчиви и готови на компромиси. И обратно – топофобният
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образ винаги ще отблъсква инвеститорите, ще дистанцира общественото внимание, ще тормози социално-икономическото развитие на пространството.
Днешният дефицит на soft power на България е повлиян от разнородни
фактори, намерили отражение върху загубилия международна репутация неин
туристически образ. Като следствие от геополитическата маргинализация на
страната в когнитивен план могат да се посочат достатъчно убедителни по
своята сила на проявление и резултатен обхват процеси: неадекватно проведена социално-икономическа трансформация, засегнала пряко и туристическия
сектор; изпадане в геоинформационна зависимост; наложени ограничения от
обстоятелствен или конюнктурен (в рамките на ЕС и НАТО) характер; постоянно увеличаваща се геополитическа/геоикономическа субординация в туризма от страна на други геополитически и икономически субекти; поредица от
безплодни опити на туристическо райониране и др. (Кръстев, 2014; Крыстев,
2015). В разбирането за геополитика обаче винаги е битувало схващането, че
географският фактор, като най-устойчив във времето (извън вулгарния географски детерминизъм), упражнява централно значение върху възможностите на
пространството за присвояване на сила и власт. Тази особеност е в състояние да
диктува геополитическото взаимодействие на страните по начин, който позволява те да се развиват от преимуществата или да се превърнат в заложници на
ограниченията на своята география (Бусыгина, Окунев, 2014). Поведението на
България, както и отношението към нея от страна на други субекти в туризма
(и извън него) през последните повече от две десетилетия насам, клони именно
към изпадане в „капана“ на собствените ѝ географски ограничения. В това отношение България днес, макар и членуваща в „клуба на богатите“, продължаваща да „буксува“ в периферията на Европа, възбуждайки представи на „по-провинциална, по-малко самостоятелна и по-малко амбициозна в общоевропейски
план“ (Михайлов, 2012: 272), а предвид изпадането ѝ в сянката на европейската
конюнктура5, дори и по-несвободна.
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ЧЕРНА ГОРА
Ваня Василева1
В настоящата статия е анализирано съвременното състояние на туризма в Черна
гора, откроено е мястото ѝ в международния туризъм, като са очертани и вероятни
перспективи за бъдещото ѝ развитие като туристическа дестинация. Черна гора е една
от най-новите и най-малките по площ, а според броя на населението е най-малката страна на Балканите. Страната демонстрира сериозни намерения за развитие на туризма си,
на който се гледа като на приоритетен и перспективен отрасъл. Малката й територия
съчетава разнообразни и уникални природногеографски условия и е с добре запазена
природа. Страната е едновременно морска и планинска, което е важна предпоставка
за развитието на морски рекреативен и зимен ски-туризъм. На територията й са формирани 3 туристически района – Планински на север, Централен и Приморски (Адриатически). От 2010 г. се запазва тенденцията на ръст както в броя на пристиганията
– предимно от Европа, така и в броя на реализираните нощувки. Водещи генератори на
туристопотоци са Русия и Сърбия.
Ключови думи: Черна гора, туристически ресурси, туризъм, туристически райони

CONTEMPORARY STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF TOURISM IN MONTENEGRO
Vanya Vasileva
Abstract. Montenegro is one of new and small in area Balkan country and the smallest
one according to the population. The country demonstrates serious intent to develop their
tourism, which is seen as a priority and promising sector. Small territory of Montenegro
combines diverse and unique geographic conditions. Montenegro is one of the few places in
Europe with well-preserved nature. The country is both sea and mountain. It is an important
prerequisite for the development of the two most popular types of tourism - see recreation
and skiing. It has formed three tourist areas on the small territory of the country. They are
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, катедра „Туризъм“, v.vasileva@
shu.bg, vvpost@abv.bg
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Mountain to the north, Central and Seaside (Adriatic). The trend of the number of arrivals
and the number of nights spent has growthing since 2010. Dominate arrivals from Europe.
Leading generators of tourist flows are Russia and Serbia. The purpose of this paper is to
analyze the current state of tourism in Montenegro, to give its position in the international
tourism and to outline possible prospects for its future development as a tourist destination.
The object of the survey is Montenegro. The paper studies tourist-resource potential and
tourism sector of the country.
Keywords: Montenegro, tourism resources, tourism, tourist regions

УВОД
Туристическото странознание е основно направление в географията на рекреацията и туризма. Както посочва Кръстев (2014), това е сравнително ново
географско направление, което „изследва пространственото своеобразие на
страните и регионите от гледна точка на туризма“. В днешно време туризмът е
основен източник на доходи за близо 38 % от страните в света, а за 83 % от тях
е един от петте специализиращи отрасли на националните им стопанства (Кружалин, 2011, цит. от Кръстев, 2014).
Черна гора е една от най-новите и най-малките по площ страни на Балканите, а според броя на населението е най-малката балканска страна. Тя демонстрира сериозни намерения за развитие на туризма си, на който се гледа като на
приоритетен и перспективен отрасъл.
Целта на настоящата статия е да анализира съвременното състояние на туризма в Черна гора, да открои мястото ѝ в международния туризъм, както и
да очертае вероятни перспективи за бъдещото ѝ развитие като туристическа
дестинация. Обект на изследването е Черна гора. Предмет на изследването са
туристико-ресурсният потенциал и стопанският отрасъл туризъм в страната.
ТУРИСТИКОГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Туристикогеографското положение само по себе си не е туристически ресурс, но до голяма степен предопределя туристическата привлекателност на
страните и регионите. Важно е да се изясни не само къде се намира даден обект,
в частност Черна гора, но преди всичко как си взаимодейства с основните туристически пазари, каква е транспортната му достъпност, както и как туристикогеографското положение предопределя туристикоресурсния потенциал.
Черна гора се разполага в западната част на Балканския полуостров, на
41º52‘ – 43º32‘ северна географска ширина и на 18º58‘ – 20º21‘ източна географска дължина (Дойков, 2007). Граничи с Босна и Херцеговина на северозапад (225 km дължина на границата), със Сърбия на североизток (203 km), с
Косово на изток (78,6 km), с Албания на югоизток (172 km). Излазът на Адриатическо море на югозапад (293,5 km) е важна предпоставка за развитие на
морската рекреация. Най-къса е граничната линия с Хърватия на запад (25 km),
която обаче e важна за трансграничното сътрудничество в областта на туризма
между двете страни. Площта на страната е 13 812 km 2.
84

Фиг. 1. Черна гора
Източник:http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2006/1-06/pp31-36.html

Туристикогеографското положение на Черна гора не може да се оцени еднозначно като благоприятно или неблагоприятно. То има както положителни,
така и негативни оттенъци. Положителните са отвореността към топло южно
море и относителната близост до големите генератори на туристопотоци в Европа. Негативните са затруднената достъпност по суша и разположението на
страната в нестабилен геополитически регион. Малката територия на страната
може да се окаже ограничаващ фактор за приемане на голям брой туристи.
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ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
Малката територия на Черна гора съчетава разнообразни и уникални природногеографски условия. Страната е едновременно морска и планинска, което е важна предпоставка за развитието на двата най-масови вида туризъм, а
именно морски рекреативен и зимен ски-туризъм. Черна гора е едно от малкото
места в Европа с добре запазена природа.
Черна гора е планинска страна. От площта ѝ 57 % е с надморска височина
над 1000 m. На територията на Черна гора попада най-трудно достъпната част
на Динарската планинска система и съответно най-трудно проходимата част на
Балканския полуостров. С този факт е свързано името на страната. Това е един
от най-запазените в екологично отношение и съответно един от най-атрактивните планински територии на Стария континент. Главни планински дялове са
Дурмитор, Белашница, Трескавац, Синявина, Лубишня, Беласица, Комови, Виситор, Маганик и Проклетие (Дойков, 2007). Най-голямата надморска височина
в тях е 2522 m (вр. Боботов кук). Броят на върховете с височина над 2000 m е
значителен. Това обуславя добре изразено височинно природногеографско зониране и възможности за практикуване на различни видове туризъм.
Адриатическото крайбрежие на Черна гора е разчленено, включващо голям брой заливи и полуострови и малки по брой и размер острови. Най-посещаван полуостров е Св. Стефан превърнат в град-хотел. От заливите най-предпочитан от туристите е Которският залив, който се смята за един от най-красивите
в света. Приема се, че това е най-южно разположеният фиорд в Европа. Поради
това той е уникален с формата и размерите си. Черногорското крайбрежие разполага със 117 плажа, чиято обща дължина е 73 km. От тях пясъчни са 33. Капацитетът им за приемане на туристи е 230 хил. души (общо, Стоянова, Владев,
2007) – 300 хил. души (само за Будванската ривиера) (Дойков, 2007).
Специфични за страната са каньоните на реките Тара, Лим, Морача,
Пива, Сушица, Мртвица, Комарница. От тях най-забележителен е каньонът на
река Тара (78 km дължина, 1300 m дълбочина), който е най-дълбокият каньон в
Европа и втори в света по този показател след Гранд каньон. Друг забележителен каньон е този на р. Морача (98 km дължина, над 1000 m дълбочина). Специфични са също ледниковите и карстовите форми. Глациалните форми са
представени от 12 големи циркуса, много валове и морени. На Ветрино бърдо
се намира най-дълбоката пропастна яма на Балканите – 898 m. Най-големите
карстови полета са Катунски карст и Рудина. Благоустроена за посещения е
Цетинската пещера в Национален парк „Ловчен“.
Климатът на страната също е разнообразен. Значителна част от територията попада под умереноконтинеталното климатично влияние. Крайбрежието
се отличава със средиземноморски климат, а в планините добре изразен е орографският ефект и има добре оформена планинска климатична зона. Местността Църквице е най-валежното място в Европа (5407 mm средно годишна сума
на валежите). Черногорското крайбрежие обаче е едно от най-слънчевите места
на континента – със 112 слънчеви дни през годината. В най-южния черногорски
град Улцин слънчевите часове достигат 2571 годишно. Средната годишна температура е +15,5 ºС, а по крайбрежието тя е +18,5 ºС. През 132 дни от годината
температурите са над +25 ºС. Така туристическият сезон, подходящ за морска
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рекреация, започва от средата на м. май и продължава до средата на м. октомври. Например той е с 36 дни по-продължителен в сравнение с Ница (Дойков,
2007). Във високите планини климатът е субалпийски с продължителна зима.
Снегозадържането в курортите е между 23–72 (Дойков, 2007) и 120 (Стоянова,
Владев, 2007) дни в годината, а дебелината на снежната покривка е значителна.
Това са отлични предпоставки за продължителен ски-сезон.
Във връзка с голямото количество на валежите водното богатство на страната е значително. Най-големи реки са Тара, Морача, Буна, Лим, Дрина, Пива,
Чехотина, Зета, Комарница, Ибар и Бояна, като 48 % от тях се оттичат към Адриатическо море, а останалите 52 % към Черно море (Дойков, 2007). Река Тара
е най-дългата сред тях и се смята също и за най-атрактивната и посещаваната,
поради образувания от нея каньон. Единствено р. Црновича е плавателна в долното си течение (12 km) преди вливането си в Шкодренското езеро. Езерата
са особено привлекателни за туризъм. Те заемат 1,6 % от територията на страната и са предимно с ледников произход (над 35). Разположени са във високите
части на планините. Най-лесно достъпно и съответно най-посещавано от планинските езера е Плавското езеро. Шкодренското езеро, което е с тектонски
произход, е най-голямо на Балканите. Изградени са и изкуствени езера. Рекреационният потенциал на повечето от тях обаче все още не е усвоен. Минерални води бликат край гр. Бяло поле (и радиоактивна кал), гр. Улцин (сернисти
термоминерални води) и др. Големият плаж на гр. Улцин е известен с лечебните
си пясъци, съдържащи соли и микроелементи. Тук се намират най-големите
солници – Улцинска солана.
Дойков (2007) отбелязва, че Черна гора е най-залесената страна на Балканите. Горите заемат 577 640 ha, или 41,9% от територията на страната. Те са
разположени предимно в планините. Преобладаващите дървесни видове са бук,
дъб, бор и ела. По крайбрежието във връзка със средиземноморското климатично влияние е характерна субтропичната растителност, представена от кипариси, лаврово (дафиново) дърво, олеандри, смокини, палми, нарове, маслини и
др. При Мировица се намира най-старото маслиново дърво в Европа на възраст
около 2 хил. години. Естественият животински свят е запазен предимно в планините (диви кози, мечки, вълци, яребици, соколи, орли и др.) и в Шкодренското езеро (водни птици, риби).
Под защита на закона е 8 % от територията на страната. Устроени са 4
национални парка – Биоградска гора, Дурмитор, Ловчен и Шкодренско езеро.
Най-голям от тях е НП „Дурмитор“ (39 000 ha), който е включен в списъка на
ЮНЕСКО за световното природно наследство. В него попадат 18 ледникови
езера, 19 пещери, 750 извора, 130 вида птици и над 1500 вида растения. Върховете над 2200 m са 30 на брой (Дойков, 2007; Стоянова, Владев, 2007). Каньоните на р. Тара и р. Лим предоставят възможности за рафтинг и каяк. Изградени
са ски-писти (10 km) и лифтове, както и 22 маркирани туристически пътеки.
Изходен пункт и курорт тук е Жабляк, който е и най-високо разположеното селище (1450 m) в Черна гора и на Балканите.
НП „Биоградска гора“ е с площ 5400 ha. Тук е една от най-запазените гористи местности в Европа с дървета на възраст над 400 г. Дължината на
ски-пистите в курорта Беласица е 15 km. Много добри са условията и в двата
парка за планински и спортен туризъм.
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НП „Ловчен“ е приморски планински комплекс с площ 2 хил. ha (Стоянова, Владев, 2007) – 6500 ha (Дойков, 2007). Характерни са карстовите форми.
Тук попада Цетинската пещера. Подходящ е за климатолечение на респираторни заболявания.
НП „Шкодренското езеро“ е орнитологично важно място за Европа. То се
отличава с висока температура на езерните води. В него гнездят 279 вида птици,
сред които пеликани, ибиси, чайки и др. Рибите са представени от 22 (Дойков,
2007) – 39 (Стоянова, Владев, 2007) вида. Преобладаваща е пъстървата. Срещат
се също уклей, шаран, змиорка, скобляр и др. (Дойков, 2007). Край езерото има
риболовни и ловни места, както и рекреационни зони, но все още е слабо усвоено за туристически цели.
АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
Съвременните антропогенни туристически ресурси на Черна гора са формирани в резултат на историческите събития по тези земи, които в Древността
са били заселени от илирите. Първата тяхна държава е била формирана през III
век пр.н.е., като е обхващала и северната част от днешна Албания. По-късно
тук се установяват елините, римската провинция Далмация, която след това е
част от Византия. Славянските племена се заселват по тези земи през VII в., а
два века по-късно създават княжество Дукля, което по-късно се трансформира
в княжество Зета. През периода 970-1016 г., по времето на цар Самуил, Дукля
е свързана с България. През 1183 г. Зета става част от Сърбия. Днешната територия на Черна гора никога не е била изцяло под Османско владичество. Крайбрежните градове запазват автономия и са под венецианско влияние, което рефлектира върху тяхното развитие и архитектура. По-късно крайбрежието е част
от Австро-Унгария. В най-новата си история тези земи са част от Югославия и
във федеративен съюз със Сърбия. Независимостта на съвременната държава
Черна гора е провъзгласена на 3 юни 2006 г. Тя става 192-та страна членка на
ООН, а като парична единица приема еврото.
В пещерата Цървена стена е открита една от най-големите находки от
Палеолита в Европа, включваща над 5000 предмета. Запазени са антични
селища край гр. Никшич, гр. Беране, гр. Плевля и др. При археологическото
място Мирище е разкрита римска сграда с подова мозайка. Градски стени,
крепости и цитадели от илирийско-римския период са запазени в градовете
Будва, Котор, Бар, Улцин, Медун, Рисан и др. Старите градски части на тези
градове, както и на Херцег Нови, са атрактивни за туристите. От тях в листата на ЮНЕСКО е включен Котор. Най-нов обект в листата е Stećci Medieval
Tombstones Graveyards. Така Черна гора има три обекта в престижната листа,
което говори за значителната им концентрация на малката територия на страната.
Посещавани са новата столица Подгорица и особено старата столица Цетине, която е град–музей, изобилстващ с архитектурни забележителности и музеи. Такива са сградата на Кралския дворец, Народният музей, Етнографският
музей, Музеят „Негошич“, Музеят на народоосвободителната борба, Художествената галерия. Подгорица е съвременен неголям град, макар да е най-много88

люден (136 хил. жители, 21 % от населението) в страната. Градът е административен, транспортен, промишлен, културен и образователен център. Сред забележителностите на столицата са Часовниковата кула, Природонаучният музей,
Пощенският музей, археологическите разкопки от Дукля, Замъкът „Петрович“
и др. Средиземноморският облик и архитектура са добре изразени в гр. Херцег Нови. В градчето Пераст се намира Дворецът с музей Пераст, построен е в
ренесансов стил с барокови елементи, е образец на адриатическата архитектура
от XVII век. В старата част на Бар са запазени Епископалният дворец, акведукт
и турска баня.
Манастирите са типични за Черна гора – Морача, Острог, Цетински, Савин, Джуржеви, Ступови, „Св. Троица“, „Св. Богородица“, „Св. Джордже“, Биела, Подмалинско, Добриловина, Пивският манастир и др. Най-популярен сред
тях е Цениският манастир, в който са погребани редица владетели. Тук се съхраняват мощите на Св. Петър Цетински, ръката на Св. Йоан Кръстител, както и
частица от кръста на разпятието, които привличат поклонници. Църквите също
са интересни. Най-посещавани са „Св. Трипун“ в Котор и „Госпа от Шкрпела“
в Которския залив. Те са старинни, съответно от ХII и XVII век. Джамиите в
Черна гора също са често срещани.
Поради трудната й достъпност в Черна гора са изградени значителен брой
мостове (253 бр.) и тунели (145 бр.). Като най-забележителен се определя мостът на Джурджевич на р. Тара (365 m дължина, 116 m височина), който се намира в северната част на страната. Завършен е през 1940 г. и е възстановен през
1946 г. след Втората световна война. Днес е не само транспортно съоръжение, а
туристическа атракция. Изградени са места за настаняване и хранене.
Сред по-новите антропогенни ресурси е Мавзолеят на Петър II Петрович
– Негоша в планината Ловчен.
В страната се провеждат 34 фестивала, от които 21 са с международно
участие (Statistical office of Montenegro, 2016).
РЕАЛИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Туристическата суперструктура на Черна гора през 2014 г. включва 320
обекта за настаняване с 66 071 стаи и 159 347 легла (Statistical ..., 2016). Къмпингите са 1,2 % от местата за настаняване, апартаментите са 6 %, а останалите
92,8 % са стаи в хотели и други места за настаняване (пансиони, отморища, хостели и др.). Значителен превес имат хотелите – 81 %. Липсват мотели, бутикови
хотели, екохотели. Като основни се определят 91,5 % от легловата база, а 8,5
% са спомагателни. Разпределението на обектите за настаняване е показано на
фиг. 2. Най-голяма е концентрацията им по крайбрежието (Будва, Херцег Нови,
Бар, Котор, Улцин, Тиват), като в това отношение се откроява Будва, където се
концентрира ¼ от настанителната база в страната.
Следователно настанителната база е неравномерно разпределена, като
вътрешността е по-слабо обезпечена в това отношение. Тук изпъква само столицата Подгорица, в която се намират 10,9 % от настанителната база. Планинските курорти (Жабляк, Плевля, Колашин, Никшич, Биело поле др.) разполагат
с 18% от местата за настаняване. В тях са изградени ски-писти, лифтове и вле89

Фиг. 2. Разпределение на местата (брой) за настаняване в курортите и градовете
на Черна гора

кове за нуждите на ски- туризма. Следователно налице е развитие на типична
морска моноструктурна ориентация на туризма, като богатите и разнообразни
туристически ресурси във вътрешността на страната са относително по-слабо
обезпечени с туристическа суперструктура на този етап.
Туристическата инфраструктура е тясно обвързана с общата инфраструктура на страната. Тя осигурява достъп по суша, въздух и вода. Достъпът
по суша с останалата част на Балканите е затруднен поради планинския релеф.
Главен транспортен възел е столицата Подгорица. През нея преминава главният път и жп линията Белград–Бар, като 1/3 от нея преминава през мостове
и тунели. Чрез отклонение (Подгорица–Шкодра) се осъществява и жп връзката на съседна Албания с останалия свят. Има разклонение и от Подгорица за
Никшич. През Подгорица преминава и автомобилният път, свързващ Босна и
Херцеговина с Албания.
На малката територия на Черна гора функционират няколко летища. Главното е в Подгорица. Летището в Тиват обезпечава предимно чартърни туристически полети за морските курорти. Летището при Беране се използва за спортни цели.
Относително добре развит е водният (морският) транспорт. През 2015 г.
на адриатическите черногорски пристанища са акостирали 411 круизни кораба
(Statistical ..., 2016), които са с 17,4 % повече в сравнение с предходната година,
и с тях са пристигнали 441 513 пасажери, които са с 44,1 % повече. Корабите
акостират предимно в Котор и Будва, които са също и яхтени пристанища. Голямо яхтено пристанище има и край Тиват. През 2015 г. на яхтените пристанища
в Черна гора са акостирали 2381 яхти и 1198 платноходки (Statistical ..., 2016),
като техният брой също е с тенденция на нарастване. Най-много круизни кораби
акостират от м. май до м. октомври, като най-натоварен е м. септември. Важни
за входящите туристи от Италия са фериботните връзки Бар-Бари и Бар-Анкона. Фериботна връзка функционира и по линията Лепетани-Каменари при Которския залив. Така добре развитият воден транспорт компенсира в значителна
степен по-трудната достъпност по суша и свързва Черна гора с туристическите
пазари на Западна и Южна Европа.
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Като ограничителен реализационен фактор за развитие на туризма може да
се разглежда човешкият ресурс поради малкия брой на населението в страната
(622 хил. души) и малката средна гъстота (45 д./km2), която в планинските райони е още по-ниска. Принадлежността към славянските народи, изповядващи
източноправославното християнство и използващи кирилицата, е предпоставка
за привличане на туристи със сходни език, култура и вероизповедание (сърби
и руснаци).
Туризмът и съответно туристическата политика са приоритетни за страната. В конституцията е записано, че Черна гора е „демократична, социална и
еколожки ориентирана страна“. Във връзка с това 2 % от бюджета се отделят за
опазване на природната среда.
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА
Първите чуждестранни туристи пристигат тук през 1922 г. от Чехия. Днес
туризмът осигурява около 1/5 от БВП на страната (Рибов, 2008). От 2010 г. се
запазва тенденцията на ръст както в броя на пристиганията, така и в броя на
реализираните нощувки. Водещ за страната е морският туризъм. Реализираните нощувки в морските курорти през 2014 г. са 96,9 %, в столицата – 1,3 %, и
само 0,9 % – в планинските курорти (Statistical ..., 2016). В планинските части
условията за ски-туризъм са много добри. Те са подходящи също и за екотуризъм, трекинг, каяк и други активности сред природата. Антропогенните туристически ресурси се използват за културно-познавателен туризъм. Постепенно
се развиват събитиен, конгресен и хазартен туризъм.
Според данни на Statistical office of Montenegro през 2014 г. страната е
посетена от 1 350 297 чуждестранни туристи. Вътрешен туризъм е практикуван от 167 079 души. Следователно активният международен туризъм е значително преобладаващ (89 %). Водещи са индивидуалните пътувания – 55,4 %.
Най-предпочитан транспорт е въздушният. Той се използва от 97 % от пристигащите чужденци поради бързината и удобството му. Следва водният транспорт,
който обслужва 2,3 % от пристигащите. Използването на автомобилен (0,4 %) и
железопътен транспорт е ограничено поради специфичните природни условия.
Преобладават пристиганията от Европа (95,5 % за 2014 г.) (Statistical ...,
2016). Водещи генератори са Русия (23,6 %) и Сърбия (21,3 %), както и Босна и
Херцеговина (6,8 %), Украйна (4,8 %), Полша (3,7 %), Гърция (3,1 %), Франция
(3,1 %), Косово (2,8 %), Италия (2,5 %), Германия (2,4 %), Беларус (2,3 %), Албания (2,2 %), Чехия (1,9 %), Великобритания (1,8 %), Хърватия (1,7 %), Турция
(1,6 %). Българите, посетили Черна гора, са 6050, или 0,4 % от всички туристи,
като се отчита тенденция към покачване. Най-предпочитаните от тях месеци
за пристигания са май и септември. По национален състав от пристигащите
с воден транспорт преобладават туристите от Великобритания (16,8 %), САЩ
(16, %), Италия (5,9 %) и Германия (3,2 %). Пристигания се отчитат също и от
Швейцария (1,2 %), Словения (1 %), Скандинавия (0,8 %) и др.
При пристиганията с въздушен транспорт през първото тримесечие на
2017 г. (Statistical ..., 2017) водещи са туристите от Сърбия (44,5 %) и Русия
(11,8 %), следвани от пристигащите от Германия (8,8 %), Италия (7,8 %), Тур91

ция (6,3 %), Австрия (5,5 %), Великобритания (5 %), Белгия (4,4 %), Словения
(3,8 %) и Франция (1,7 %).
Според броя на реализираните нощувки водещи са туристите от Русия (30
%), Сърбия (24 %), Босна и Херцеговина (7,5 %), Украйна (5,8 %), Косово (2,9
%), Беларус (2,7 %), Полша (2,6 %), Франция (2,4 %). От посочените данни
прави впечатление, че националният състав на пристигащите туристи е разнообразен. Силно доминират обаче руските и сръбските туристи, чиито предпочитания ще са определящи за бъдещото развитие на туристическия продукт
на Черна гора. Засега те са ориентирани предимно към морския туризъм. Сред
останалите водещи генератори са балканските и източноевропейските туристически пазари. Западноевропейските и американските туристи са водещи при
пристиганията с воден транспорт.
Най-предпочитаните места за настаняване през 2014 г. са стаите за гости, където се реализират 43,8 % от нощувките (Statistical ..., 2016). Следващи
по популярност са къщите (23,4 %). Хотелите, макар да са най-многобройни,
са на трето място, като реализират 20,1 % от нощувките. Останалите видове
маста за настаняване са с незначително представяне. Териториалното разпределение на реализираните нощувки е в съответствие с разпределението на
местата за настаняване. Половината нощувки се реализират в Будва (49,7 %),
следват Херцег Нови (14,1 %), Бар (10,4 %), Улцин (9,2 %), Подгорица (4,6
%), Котор (3,8 %), Тиват (3 %). Останалите курорти и градове са незначително представени, което потвърждава водещата роля на морския туризъм. Към
планинските курорти са ориентирани само 3 % от пристиганията, а към други
видове курорти – 2,1 %. Следователно голяма част от туристикоресурсният
потенциал на страната все още не се използва пълноценно. За сметка на това
се допуска прекомерна концентрация на туристически дейности по крайбрежието, което може да доведе до негативни последствия в дългосрочното му
развитие.
Световната туристическа организация (WTO) посочва, че през 2015 г.
Черна гора е била посетена от 1,560 млн. чуждестранни туристи. Това са 0,1 %
от пристиганията в света, 0,25 % от пристиганията в Европейския туристически
регион и 1,6 % от пристиганията на Балканите. Отчетеният ръст спрямо 2014
г. е 15,5 % и е един от най-високите в региона. Следователно туристическият
бранш на страната се развива с бърз темп. Приходите, реализирани от туризъм
през същата година, са 902 млн. щ.д. Това са 0,07 % от приходите за световния
туризъм, 0,2 % от приходите в Европейския туристически регион и 1,4 % от
приходите от туризъм на Балканите. Спрямо предходната година се отчита спад
от -0,4 % въпреки ръста в пристиганията, което говори за понижаване на цените
и ценова конкуренция между страните.
Приходите от един турист са 578 щ.д., което е под средното за света (1062
щ.д.), и Европа (742 щ.д.). Следовотелно все още Черна гора е евтина дестинация. Може да се очаква обече, че в недалечно бъдеще тя ще се превърне в една
от скъпите дестинации на Балканите поради ограничения си поемен капацитет
и нарастващия интерес от по-платежоспособните западноевропейски и американски туристически пазари.
Туристическият интензитет (показател, обощаващ броя пристигнали туристи, отнесени към броя на населението) през 2015 г. е 2,6, което свидетелства
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за значително туристическо натоварване, концентрирано предимно в крайбрежните територии.
Туристическата ефективност (показател, отчитащ туристическите приходи, съотнесени към броя на населението) за страната е 1500 щ.д., което говори, че туризмът има съществен принос за приходите на страната.
Световният икономически форум класира ежегодно над 140 страни
по разнообразни показатели, отнасящи се до туристическия бранш (Business
Environment, Safety and Security, Health and Hygiene, Human Resources and
Labour Market, ICT Readiness). В посочената класация Черна гора заема 67-ма
позиция с невисоката оценка от 3,75, което свидетелства, че туристическото
развитие на страната все още не е на високо равнище. Може да се очаква, че то
ще се подобрява във връзка с по-пълноценното усвояване на туристикоресурсния потенциал, приоритетността на туристическия бранш и популяризирането
на страната на емитивните туристически пазари.
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Поради разнообразните условия на малката територия на страната са формирани 3 туристически района – Планински на север, Централен и Приморски
(Адриатически).
Планинският район обхваща над половината от територията (52,8 %) и
над 1/3 от населението (35,6 %). Както подсказва наименованието му, преобладаващи са планините. Това затруднява транспортната му достъпност по суша, а
воден и въздушен транспорт не са застъпени. Запазената природа и разнообразните природни туристически ресурси (каньони, ледникови езера, пещери и пропасти, извори, гори, национални паркове) са отлична предпоставка за развитие
на природопознавателен туризъм, екотуризъм, трекинг, рафтинг, ловен туризъм
и наблюдение на животни и др. Засега водещ е ски-туризмът. Тук се включват
следните подрайони (Стоянова, Владев, 2007):
• Любишня и долината на р. Чехотина;
• Дурмитор-Синеявина и каньонът на р. Тара;
• Беласица, Комови и околностите им;
• Проклетие и долината на р. Лим.
На този етап районът изостава в туристическото си развитие в сравнение
с останалите, но може да се очаква значително развитие на туризма в него във
връзка с огромния му предимно природноресурсен потенциал.
Централният туристически район обхваща най-южната част на Динарската карстова област, поради което тук има безводни области. Той заема 35,6 %
от територията на страната и в него живее най-голяма част от населението (42,5
%), тъй като тук се намира столицата Подгорица. Към него се отнасят следните
подрайони (Стоянова, Владев, 2007):
• Зетско-Морачански;
• Цетине-Ловчански.
Освен природни в района са концентрирани и значителни антропогенни туристически ресурси (старата и новата столица, манастири, археологически разкопки и др.), които са добра предпоставка за бъдещото му туристическо развитие.
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Приморският район (Адриатически) обхваща тясната крайбрежна ивица. Той е с най-малка площ (11,6 %) и население (21,9 %), но в него са концентрирани над 90 % от туристическите дейности в страната. Центрове на туризма
са морските курорти Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Бар и Улцин. Около всеки от тях са се оформили т.нар. ривиери с плажове и туристическа суперструктура. Типични са средиземноморският климат и растителност. Тук се намират
всички плажове. Антропогенните туристически ресурси също са значителни и
добре запазени. Херцег Нови се оформя като културен център, където се провеждат фестивали и други културни събития. Приморският е най-добре транспортно обезпечен район, тъй като в него са развити всички видове транспорт.
Най-голямо пристанище е гр. Бар. Тук е концентрирана и най-голяма част от
туристическата суперструктура и поради това може да се твърди, че туристикоресурсният му потенциал е почти напълно усвоен. В района се съчетават добре
морски, лечебен, културно-познавателен, спортен, развлекателен, фестивален и
дори планински туризъм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От посочените данни за туристическия бранш може да се направи изводът, че Черна гора е една от новите „звезди“2 на туризма в Балканския регион.
Страната разполага със значителен туристикоресурсен потенциал, който засега
е усвоен само по крайбрежието. Поради това може да се твърди, че перспективите за бъдещото развитие на туризма са значителни. Ще се работи за по-равномерното му разпределение по територията на страната и привличането на нови
пазарни сегменти от емитивните туристически пазари. Може да се очаква, че
това ще повиши цената на предлагания туристически продукт.
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УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ТУРИЗЪМ В СЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Мария Грозева1
Целта на настоящото изследване е анализ на капацитета на настанителната база и
възможностите за развитие на селски туризъм в Северозападния район за планиране.
Съгласно Закона за регионалното развитие на Република България тази част на страната
обхваща следните пет административни области: Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Развитието на този вид туризъм зависи от много условия и фактори. Най-важни са
трите групи фактори: наличие на съхранена природна среда, осигуряваща възможности
за отдих и рекреация; самобитен облик на селата и местата за настаняване, позволяващи запознаване с характерните местни обичаи, занаяти, бит и кухня, както и съществуване на атрактивни природни и/или антропогенни обекти, разположени относително
близо до местата за настаняване; качеството на настанителната база.
Ключови думи: селски туризъм, база за настаняване, Северозападен район за планиране

CONDITIONS AND OPPORTUNITIES FOR TOURISM DEVELOPMENT
IN THE RURAL AREAS OF THE NORTHWEST PLANNING REGION
Mariya Grozeva
Abstract: The aim of this study is to analyze the capacity of accommodation base
and opportunities for rural tourism, i.e. the tourism in the rural territories of the Northwest
Planning Region. Under the Law on Regional Development of Bulgaria (SG. 50, May 30,
2008) that part of the country covers the following five districts: Vidin, Montana, Vratsa,
Pleven and Lovech. The development of rural tourism depends on many conditions and
factors. But most important are three groups of factors: The first group includes presence of
preserved natural environment that provides opportunities for relaxation and recreation; 2)
The second is distinctive appearance of the villages and places of accommodation, which
1
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allow familiarization with typical local customs, crafts, lifestyle, cuisine, architecture and so
on, as well as the availability of attractive natural and/or anthropogenic sites located relatively
close to the villages; 3) The third group of factors - not less important than the first two - is
the quality of the accommodation basе, which must meet the demands of the modern traveler.
Keywords: rural tourism, accommodation basis, Northwest planning region;

УВОД
През последните десетилетия, освен вече утвърдените видове туризъм, на
туристическия пазар се предлагат и някои сравнително нови или не съвсем напълно включени в туристически оборот продукти. Относително нови видове
туризъм са конгресният, селският, занаятчийският (при който туристите се запознават, а при желание и произвеждат изделия по традиционни начини), културният, религиозният и т. н.
Селският туризъм се развива в неурбанизирани райони, които имат запазена околна среда и самобитен облик, както и в местата, предоставящи най-доброто съчетание на гостоприемство, добра кухня и специфична атмосфера. Те
най-често се намират в планинските и селските територии. Според определението, дадено от Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)
– „селският или агротуризмът е разновидност на алтернативния туризъм. Характеризира се с престой в селска среда (къщи, устроен в близост къмпинг
или друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството
или престой във ферма. Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в
рамките на обиколен тур или като уикенд, или дори една седмица престой. И в
двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия,
включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в
местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, археологически
и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е комбинация от
всичко това.“
С други думи, селският туризъм е отговорно пътуване и отдих до територии със съхранена природа и автентична култура. Той допринася за повишаване благосъстоянието на местната общност, създава уважение към местната
култура, щади средата от негативните ефекти на туризма, присъщи за големите
курортно-туристически комплекси. Характерно за него е, че настаняването и
храненето отразяват спецификата на района и местните традиции. Упражняват
се дейности на открито, като се утвърждава практиката самите туристи (посетители) да участват непосредствено в създаването на един или повече туристически продукти, което за тях носи определени положителни емоции. Това се съчетава с посещения на природни забележителности, местни културни прояви,
пешеходни, велосипедни или конни преходи.

7 Проблеми на географията, 1–2/2017 г.
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ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО
НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ
Започнал като социален вид туризъм във Франция, в момента селският туризъм е популярен в целия свят. Това се дължи на факта, че през последните
30 години европейският туризъм се характеризира с високи темпове на развитие, водещо до прекалено разрастване на основните туристически курорти и
екстензивно развитие на морските курорти с въвеждането в експлоатация на
неизползвани дотогава територии – предимно морски крайбрежия. И тъй като
туристическата индустрия е тясно свързана със състоянието на околната среда,
осъзнаването на екологичните проблеми от туристите и туроператорите води до
действия от страна на обществения сектор, имащи за цел ограничаване на възникналите отрицателни последствия. Замърсяването на природата и динамичният начин на живот в градовете естествено подтиква хората да търсят спокойствие и отмора сред чиста природа и по-усамотени места. В този смисъл селският туризъм, като почивка в селска местност, не е само мода, а необходимост.
Все повече хора предпочитат да прекарват свободното си време извън големите
курортно-туристически комплекси. Налице е засилващ се стремеж за откъсване
не само от трудовото и битово ежедневие, но и желание за емоционални преживявания и съприкосновение със селска среда и с нейните особености и традиции. При селския туризъм се използват възстановителните и профилактичните
свойства на природните компоненти и съответно основните пазарни сегменти
за него са сред любителите на тишината и спокойствието на природата – хора,
предпочитащи пасивния отдих с нощувки в селска среда, които проявяват интерес и към допълнителни дейности, свързани със селския бит, или любители на
активния отдих сред природата, предпочитащи да отсядат в селски къщи. Във
Франция този вид туризъм вече се практикува от 90 % от французите, докато на
другите дестинации преобладаващият контингент туристи е от чужденци.
Както и в редица други страни, така и в България се постави началото на
развитие на туризма в селските части на страната и особено в онези от тях,
които имат запазен автентичен архитектурен и битов облик и запазена природна
среда.
Развитието на този вид туризъм зависи от много условия и фактори, като
най-важните могат да бъдат диференцирани в три групи:
Първата група изисква наличие на съхранена природа и възможности за
отдих и рекреация.
Втората – осигурява запознаване с характерните местни обичаи, занаяти,
бит и кулинария, както и наличие на атрактивни природни и/или антропогенни
обекти, разположени в близост до местата за настаняване.
И третата – включва най-общо казано качеството на настанителната база.
С известна условност нейното значение може да се определи като вторично, защото без потенциалите на първите две групи въобще не би се развивал селският
туризъм. От друга страна обаче, без подходяшща база за настаняване тези дадености не биха преминали в категорията на туристическите ресурси. Налице е
взаимна зависимост между трите групи фактори.
Други условия са финансовото състояние на местното население; желанието за развитие на такава стопанска дейност; наличие на психологически нагласи
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у хората, решили да поддържат подобна база; удобен транспортен достъп до
селищата, както и до близки атрактивни природни или антропогенни обекти и
други предпоставки.
В тази връзка от специалисти от БААТ е създадена марката „Български
дом“, която има за цел:
– да свърже в национална мрежа за настаняване къщи, семейни хотели,
вили, отговарящи на новите потребности и стандарти в туризма;
– да предложи и гарантира на клиентите услуги с контролирано качество
чрез спазване на единни вътрешни стандарти за посрещане и обслужване на
туристи в обектите.
– да насочва и подпомага туристическите престои в селските райони и формирането на цялостен туристически продукт „алтернативен туризъм“ на територията на България;
– да отговори на изискванията и потребностите на съвременния туризъм,
базиращ се на автентичност, близък контакт с природата, тишина и спокойствие, предразполагаща приятелска обстановка, желание за активно прекарване на свободното време, за контакти с местните хора и опознаване на техните
обичаи и традиции;
– да участва в популяризирането и опазването на културното и природно
наследство и облика на българското село;
– да участва в устойчивото развитие на районите със съхранени природни
и културно-исторически ресурси;
– да съдейства за създаване на трудова заетост и подобряване на туристическата инфраструктура.
Основните критерии в Хартата „Български дом“ се отнасят до качеството
на посрещане и настаняване, качеството на услугите, външното пространство,
устойчивото развитие и опазване на околната среда.
СЪСТОЯНИЕ НА НАСТАНИТЕЛНАТА БАЗА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН
Независимо от нееднаквия смисъл, който отделните автори влагат в понятието „селски туризъм“ (Станкова, 2003; Roberts, Hall, 2001; Page, Gets, 1997),
те недвусмислено определят, че този сегмент от туристическата индустрия се
развива в селски територии. Под селска територия трябва да се разбира не само
отделните селски селища в техните кадастрални граници, но и прилежащите им
землища, в които се осъществяват различни стопански дейности и които при
подходящи условия също могат да бъдат атрактивни за туристите.
Общият брой на селата в страната през 2012 г. е 5045. От тях 183 са без жители, но не са извадени от списъка на населените места, а в други 1127 техният
брой е между един и 50 души. Следователно теоретично с някакъв потенциал за
развитие на селски туризъм са 3735 села в България.
В настоящото изследване се разглежда Северозападният район за планиране, който обхваща пет области: Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
В този планов район с къщи за гости, вили под наем или хотели за селски туризъм разполагат 50 села и 1 планинска местност (Петроханския проход,
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общ. Берковица). Тяхното разпределение по области е следното: във Видинска
област – 4 села, в област Монтана – 8 села и 1 мотел-ресторант в прохода Петрохан, във Врачанска област – 5 села, в Плевенска – 3, и Ловешка област – 30.
Както се вижда, с най-голяма база е Ловешка област.
Редно е да се отбележи, че всички данни за видовете настанителна база,
както и за селата, в които е разположена, не са окончателни и непрекъснато се
променят. Промените зависят от много условия и фактори, сред които най-важни са финансовото състояние на местното население, възможността за заетост
на базата и за възвращаемост на вложените средства.
Въпреки че тези селски къщи притежават категория съгласно Наредбата за
изисквания към местата за настаняване и според международните стандарти,
Хартата „Български дом“ предлага въвеждане на 3-степенна категоризация за
качество на настаняването и обслужването специално за селски къщи, чийто
знак е символът „слънце“. Предлага се и допълнителна независима категория
„Автентичност“ за много добре запазен или пресъздаден облик на стара българска къща. Категоризирането би могло да се извърши на договорна основа
между членове и нечленове на БААТ и постоянната Комисия „Български дом“,
която се ръководи от член на Управителния съвет на Асоциацията.
Четирите места за настаняване във Видинска област са в селата Ново село
(общ. Винарово), където има къща за гости с 8 места за настаняване, Арчар
(общ. Димово) с вила за 4 човека, Дъбравка (общ. Белоградчик) с вила за 10
човека и Извор (общ. Белоградчик) с вила под наем за 4 посетители. Общо в
тези четири села могат да бъдат настанени 28 души. Съществуват условия за
плаж, риболов и плуване по река Дунав, Стакевска река или езерото Рабиша, в
което има и възможности за сърф, лов на водни птици и почивка на палатка. От
селскостопанските обекти само вилата в с. Арчар притежава собствена градина
с овощни и декоративни дръвчета, а от допълнителните услуги само в с. Извор
домакините предоставят велосипеди под наем, въдици под наем и гид. Природните и културните забележителности наблизо са във Видин, Белоградчик,
Арчар (останките от древноримското селище и крепост Рациария), пещерата
Магура, Рабишкото езеро и др.
В област Монтана селски туризъм може да се практикува в 8 села и един
отделен обект – мотел-ресторант за 21 човека в прохода Петрохан (общ. Берковица). Места за настаняване се предлагат в селата: Долна Рикса (общ. Монтана) – къща за гости за 11 човека, Мартиново (общ. Чипровци) – къща за 7
човека, Белимел (общ. Чипровци) – семеен хотел за 12 души, Челюстница (общ.
Чипровци) – вила за 18 гости, Гаврил-Геново (общ. Георги-Дамяново) – къща
за гости и бунгала за 25 човека, Бистрилица (общ. Берковица) – комплекс от 3
реставрирани къщи за 19 посетители, Горно Церовене (общ. Монтана) – къща
за 10 туристи, Бързия (общ. Берковица) – 1 вила и 1 къща с общо 19 места за
настаняване. Както се вижда, капацитетът за настаняване е различен – от 25
човека в гостоприемница в с. Гаврил-Геново, следван от мотела в Петроханския
проход (21 легла) и къщите в селата Бистрилица (19 места) и Челюстница (18
места). Общият капацитет за селски туризъм на областта за настоящия момент
е 123-ма души.
И осемте села предлагат възможности за риболов и плаж. От занаятите
най-автентичен за този край е килимарството, съхранено в гр. Чипровци и окол100

ните села, където и до наши дни има действащи станове и може да се купи
екземпляр от една от безспорните марки на България – чипровският килим. От
селскостопанските дейности туристите могат да се запознаят с производството
и да дегустират истинско биволско, овче и краве кисело мляко в мотел-ресторанта в прохода Петрохан, където домакините притежават собствена мандра.
Бране на горски плодове е възможно да се извършва на много места, тъй като
районът е известен с изобилието на къпини, боровинки и малини. В с. Бистрилица посетителите могат да комбинират пешеходните и велосипедните разходки с използването на съоръженията за спортни игри и на басейна към комплекса
и извършването на някои типични селски дейности в малкото стопанство на домакините. Екокомплексът в селото е отличен с наградата на Европейския съюз
„Зелена къща“ за утвърдени традиции и опазване на околната среда. Сред любителите на активния отдих сред природата всеки би могъл да задоволи хобито
си – туризъм по пешеходни пътеки, като тази от Лопушанския манастир до с.
Железна или по известната Копренска екопътека от с. Копиловци до вр. Копрен, по Стария Римски път до яз. „Огоста“, до с. Калиманци и Балова шума,
както и по маркираната пешеходна пътека по билото на Западна Стара планина
към вр. Тодорини кукли, откъдето се виждат вр. Ком, Вършец и Дунавската
равнина. В семейния хотел в с. Белимел се предлагат и услугите на планински
водач. В язовирите и реките има възможности за риболов. Близо до мотела в
Петроханския проход съществува и минерален извор. Ски-пистите под вр. Ком
са привлекателно място за ски-спускания, ски-бягания и пързаляне с шейни.
Околностите на с. Белимел предлагат възможност за изследване на множество
пещери в района. Сред културните забележителности са Историческият музей
в Чипровци, Лопушанският, Чипровският и Клисурският манастир, скрити в
северните гънки на Стара планина, и др. Един от най-интересните и живописни
пътища в България е този, който минава между Западна Стара планина и Широка планина – Монтана–Гаврил-Геново–Белимел–Долни Лом–Белоградчик. В
почти всички обекти има Wi-Fi, а в някои от тях се предоставя обслужване на
чужденците на английски и руски или на немски и руски език.
Във Врачанска област, разположена в западните части на Северния Предбалкан, места за настаняване се предлагат в 5 села: Типченица (общ. Мездра)
с хотел с 60 легла, Горна Бешовица (общ. Мездра) с хотел с 30 легла, Краводер
(общ. Криводол) с 2 къщи за гости за 38 човека, Караш (общ. Роман), където
има семеен хотел с 25 легла и Сираково (общ. Борован) с къща за гости за 14
човека. Целият капацитет на областта в тези села е 167 легла. Къщите за гости
съчетават градските удобства с уюта и тишината на селото. Почти навсякъде
има възможности за риболов, плаж и бране на гъби и билки. Хотелът в с. Горна
Бешовица разполага със СПА отделение, конферентна зала, фитнес и сауна, а
семейният хотел в с. Караш, разположено покрай една от най-чистите реки в
България – р. Малки Искър, и къщата за гости в с. Краводер предлагат спортни
съоръжения по плажен волейбол, мини-голф, футбол на малки врати, тенис и
басейни. Районът е богат на карстови пещери, но в тази област също предоставят планински водач само от едно място – хотелът в с. Караш, в който домакините могат да обслужват чужденци на английски език.
Имайки предвид, че и транспортната мрежа е добре развита в областта, съхранените природни дадености и културното наследство предполагат по-голямо
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развитие на туризма в бъдеще. Областта е популярна дестинация и сред любителите на планинарството, алпинизма и екстремните спортове като пара- и делтапланеризъм и спелеологията. Отвесните, високи над 400 m, скали на прохода
Вратцата са истински рай за алпинистите. Природният парк „Врачански Балкан“
предлага прекрасни възможности за селски и приключенски туризъм, наблюдаване и заснемане на редки птици и диви животни. Много добре развит тук е и пещерният туризъм – съществуват над 500 пещери, като най-известните от тях са
Леденика и пещерата Понор. Във Врачанска планина има предпоставки за практикуване на зимни спортове на ски-пистата, разположена край х. „Пършевица“.
Съхраненото културно-историческо наследство във Врачанска област също
е богато. По тези места са открити някои от известните по целия свят тракийски съкровища, Могиланската могила и др. Районният исторически музей във
Враца се слави с едни от най-богатите експозиции в страната. В залите му посетителите могат да се запознаят с артефакти от световна величина. Също така
покрай града е минал и пътят на Ботевата чета към вр. Околчица. От манастирите в областта могат да бъдат посетени Черепишкият и Струпешкият недалече
от Мездра и Долнобешовският край Роман.
В област Плевен селският туризъм е представен по-ограничено – в селата
Сухаче (общ. Червен бряг), Бресте (общ. Червен бряг) и Опанец (общ. Плевен)
с общ капацитет от 43 легла, разпределени в 3 къщи и 1 вила за гости. И в трите
села съществуват условия за риболов и плаж на реките Искър и Вит и на малки
язовири, както и екопътеки сред липови и дъбови гори. Южно от селата Сухаче
и Бресте могат да бъдат видени интересни скални образувания, разположени на
височина 20-30 m, наподобяващи различни фигури. Наблизо се намират Чуклите – група варовикови пирамиди, изключително красиви и достъпни само
за пешеходци. В района на с. Бресте са картирани над 40 пещери – повечето
пропастни и достъпни само за опитни пещерняци.
В местата около Плевен има издигнати много паметници на загинали по
време на Освободителната руско-турска война руски войници, а в самия град
може да бъде посетена Плевенската панорама.
В Ловешка област в 30 села са регистрирани къщи за гости, вили под наем
или хотели, като разпределението на обектите е: 76 къщи за гости, 16 вили и 9
хотела. Общият леглови фонд на Ловешка област в селските територии се състои от 1872 легла, разпределени по следния начин:
– в община Троян в 11 села – Шипково, Горно Трапе, Балабанско, Чифлик,
Бели Осъм, Балканец, Орешак, Патрешко, Черни Осъм, Дебнево и Голяма Желязна;
– в община Летница в 2 села – Крушуна и Горско Сливово;
– в община Ловеч в 7 села – Българене, Стефаново, Лешница, Сливек, Хлевене, Соколово и Дойренци;
– в община Луковит в 1 село – Петревене;
– в община Априлци в 2 села – Драшкова поляна и Скандалото;
– в община Угърчин в 3 села – в Лесидрен, Голец и Микре;
– в община Ябланица в 2 села – Добревци и Голяма Брестница;
– в община Тетевен къщи за гости, семейни хотели и вили, пригодени за
туристи, има в двете села Рибарица и Гложене (само в Рибарица общият капацитет на леглата е 355, разпределен в 20 къщи и вили за гости и 3 хотела).
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Големият брой легла в Ловешка област се дължи на централното разположение на областта в страната, разнообразния климат и релеф, резерватите и
екопътеките в Националния парк „Централен Балкан“ в Средна Стара планина,
старите пътища, свързващи Северна и Южна България, които са привличали
хората още от древни времена и в резултат на които по-късно тези територии
се превръщат в някои от центровете на занаятите и търговията. Голяма част
от къщите са с 200-годишна история, реставрирани, реновирани и предлагащи
всички битови удобства в съчетание с богатите природни дадености и традициите на областта. В Ловешка област има възможности за избор на еко-, селски,
планински, балнеоложки, религиозен и риболовен туризъм.
С най-голям дял от общия леглови капацитет на Ловешка област са курортните села Рибарица с 355 легла, Бели Осъм с 228, Чифлик със 193, Шипково
със 147 и Крушуна със 137 легла. Село Рибарица, едно от най-красивите места
в България, е идеално място за развиване на планински, еко- и селски туризъм.
Разположено е в сърцето на Тетевенския Балкан сред дъбови, букови и иглолистни гори в подножието на вр. Вежен. Селото е едно от най-дългите в България, простира се на 12 km по течението на р. Бели Вит и някои от притоците
му. В селото има база за спортен риболов. Предлагат се велосипеди под наем,
пешеходни турове с планински водачи на български, английски и руски език.
Има маркирани пътеки до паметника на Георги Бенковски, до хижа „Вежен“
или до резервата Царичина, който е включен в списъка на представителните
защитени територии на ООН.
Почти във всички села съществуват условия за риболов и плаж – язовирите „Сопот“ и „Крапец“, както и множество микроязовири, предлагат отлични
възможности за това, а също и за къмпингуване. В 16 села или около тях може
да се упражнява плуване в естествени водоеми или в плувни басейни, построени в дворовете на туристическите обекти или близо до тях.
Областта е изключително богата на възможности за балнеология и СПА
процедури. На територията си 5 села имат собствени минерални извори и СПА
хотели. Заедно с близо разположени други села, чиито гости биха могли да се
възползват от тези услуги, местата за СПА и балнеотуризъм стават 11.
Условия за запознаване и практикуване на занаяти съществуват в 16 села.
В непосредствена близост до Троян, в с. Орешак, е изграден един от най-известните музеи в района – Националната изложба на народните художествени
занаяти. По старите улички на възрожденския град Троян в малките дюкянчета и днес работят майстори-занаятчии. В някои къщи за гости, като тази в с.
Драшкова поляна, самите домакини предлагат като услуга курсове по керамика
и фотография.
Националният парк „Централен Балкан“ влиза в южните части на областта и съответно предпоставя съществуването на множество екопътеки за
пешеходни преходи до близки и по-далечни хижи сред гъсти букови гори в
Троянския Балкан и природните резервати Бялка, Козята стена, Царичина и
др., където има възможност за фото-лов и наблюдение на диви животни. В
северната част на областта Деветашкото плато е известно с богатата си флора
и фауна и каньони с красиви водопади. В 5 села домакините осигуряват и планински водачи, като обслужването за чужденци е на английски и руски или на
немски и руски език.
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Възможност за занимания с конен спорт предлага вилата в с. Горно Трапе
(Троянско).
С открити басейни разполагат вили и къщи в 12 села: Шипково, Горно Трапе, Чифлик, Орешак, Крушуна, Горско Сливово, Лешница, Сливек, Хлевене,
Дойренци, Петревене и Горна Брестница.
Условия за екстремни спортове – пара- и делтапланеризъм, наемане на ATV
има в с. Петревене, общ. Луковит.
Село Соколово е в непосредствена близост до природния резерват Бялка, в
който има множество диви животни, някои от които изкуствено заселени с цел
ловен туризъм.
Велосипеди за велопреходи се предлагат в селата Горно Трапе, Бели Осъм,
Петревене, Скандалото и Рибарица.
Ски туризъм може да се практикува в местността Беклемето, която е на 15
km на юг от с. Бели Осъм в Централна Стара планина.
Природните и антропогенните туристически обекти в Ловешка област са
извънредно много. Част от тях са Троянският, Гложенският и Тетевенският манастир. Средновековната крепост в Ловеч и другите архитектурни и исторически забележителности в града, сред които е Покритият мост на майстор Кольо Фичето (Никола Фичев), Природонаучният и етнографски музей в с. Черни
Осъм, възстановеното килийно училище в с. Гумощник, Къкринското ханче,
останките от римската пътна станция Состра, с. Стефаново (или Старо Стефаново), в което са снимани много български филми и през 1982 г. е обявено
за архитектурен резерват. Тук са и най-големият карстов извор на Балканите
– Златна Панега, Геопарк „Искър-Панега“, Деветашката пещера, Крушунските
водопади и още много други природни и културно-исторически забележителности.
Районът е екологично чист и с голямо разнообразие на билки и гъби.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение могат да се направят няколко извода. Първо, че общините
в областите Видин, Монтана, Враца и Плевен коренно се различават по капацитет и степен на развитие на туризма в селските си територии. Повечето
от тях имат характеристики на изостанали селски райони – слабонаселени, в
отделни части с характер на обезлюдена територия. Именно селският туризъм
е ниша, която дава добри шансове за развитие на изостаналите и нискоурбанизирани територии, където е ограничен потенциалът на другите сектори на
икономиката. Отчитайки неблагоприятните тенденции в такъв вид общини,
преодоляването на част от проблемите може да се постигне чрез създаване на
заетост в резултат от развитието на алтернативните форми на туризъм (селски, културен, екотуризъм, планински, екстремен и т. н.). За осъществяването
на такава цел е необходимо рационално използване на природните ресурси,
възстановяване на традиционни за съответните области селскостопански производства, развитие на транспортната и друга техническа инфраструктура
едновременно с опазването на околната среда и повишаване качеството на
туристическите услуги.
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Другият извод, който можем да направим, е, че за да се развива селски туризъм, са необходими следните основни предпоставки:
• развито лично стопанство на собствениците на местата за настаняване;
• добри битови условия за настаняване и развлечения;
• наличие на близко разположени културно-исторически и природни забележителности.
Впечатлението за нивото на битовите условия е, че те, общо взето, са в
добро състояние и отговарят на съответните санитарно-хигиенни условия. За
да бъде обаче този вид туризъм в прекия смисъл селски туризъм, би трябвало собствениците на местата за настаняване да притежават и неголеми дворни
площи с някои от основните овощни и зеленчукови насаждения, както и да отглеждат домашни животни и птици. Това ще позволи на настанилите се сами,
при желание от тяхна страна, да участват в прибирането на съответните видове
плодове и зеленчуци или грижа за домашните животни. При осигуряването на
необходимите безопасни условия туристите могат за участват и в някои несложни стопански дейности, особено на такива, които са характерни за съответното землище.
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NESSEBAR. A CULTURAL-BALKANIC PARADIGM.
THE PERENNIAL PREVALENCE OF CULTURE
Angelica Pușcaș1
Nessebar, a multi-millenary settlement (2000 years BC), synchronous to the period
of maximum flourishing of the antique cities, a period approximately incumbent to the 3rd
and 2nd millennia BC in the Middle East, respectively to the 2nd and 1st millennia BC in the
Mediterranean hinterland, blends a diachronic succession of various cultures and civilizations (Thracian, Classical-Greek, Roman, Byzantine. Slavic, Ottoman, Bulgarian), a reality
that will place it in the hierarchy of certain fabulous cultural topoi. Through its uniqueness,
connected to the most significant spatial concentration of places of worship, related to the
number of inhabitants, Nessebar is today a living legend. The unique cultural and religious
heritage of Nessebar, intimately tied to the tumultuous history of the Balkan area, has essentially marked and determined the shape, size and value of the establishments. We can thus
follow in a chronological perspective, through the churches, the rise and fall of the economic
and political climate, these being “signs” strictly materialized up to the level of the force
of the resources, competence and disponibilities the community had. To this day, the city
preserves more than a hundred private architectural ensembles from the period of the “Bulgarian National Revival”. Built at the end of the 18th century and the beginning of the 19th
century, these belong to an original style of architecture, defining for the “Black Sea Style”.
The pattern exposes an evolution on two levels, supported by a ground floor built of stone,
with an irregular shape imposed by the trajectory of the streets – with which they are often
in a homogeneous continuity. The upper floor, built of wood, had a much wider extension,
generously cantilevered above the street. The conclusions highlight the fundamental cultural
meaning of our approach, which traverses an ascending path from periegesis towards exegesis
and afterwards, to hermeneutics.
Keywords: balkanic spirituality, multicultural stratigraphy, sacred geography, religious
architecture, civil arhitecture, tradition, ,UNESCO heritage.
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НЕСЕБЪР. КУЛТУРНО-БАЛКАНСКА ПАРАДИГМА.
ВЕЧНОТО ГОСПОДСТВО НА КУЛТУРАТА
Анжелика Пушкаш
Резюме: Несебър е хилядолетен град (2000 г. пр.н.е.), развивал се едновременно
с процъфтяващите до 3-то и 2-то хилядолетие пр.н.е. античнии градове в Близкия изток, както и с тези от Средиземноморския хинтерланд, чиито възход в развитието им
е през 2-то и 1-то хилядоление пр.н.е., съчетавайки последователно различни култури
и цивилизации. Чрез своята уникалност, свързана със значителна пространствена концентрация на религиозни обекти, днес Несебър е жива легенда. Уникалното културно и
религиозно наследство на града, непосредствено обвързано с бурната история на балканския регион, по същество е белязано и обусловено от облика, размера и значимостта
на тези обекти. Това ни позволява да проследим в хронологичен ред нивото на икономическото развитие на населението, живяло в града през отделните периоди. В Несебър са
съхранени повече от сто архитектурни ансамбли от периода на Българското Възраждане. Построени в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, те принадлежат към оригиналния
архитектурен стил, наречен „черноморски стил“.
Ключови думи: Балканска духовност, мултикултурна стратиграфия, религиозна
география, религиозна архитектура, гражданска архитектура, традиция, наследство на
ЮНЕСКО

INTRODUCTION
We will set up the page, within the context of the fabulous Nessebar, incursions
from the millennial history and multiculturalism of this exceptional settlement, which
exudes tranquility, freshness, and very importantly, the personality of a united community. Here, the belief set the human being in an upright position, has charged it
with signs and meanings. Fortifications, churches, houses, landscape architecture...,
everything contributes to the genesis of certain unique cultural itineraries, which fosters dialogues, openings, in a space befitted to universality. The preserving and perpetuating of the traditions for centuries, is exemplary, as in its whole, Nessebar is a
living museum where people are experiencing normality, in an atmosphere charged
with spirituality and traditional ethos. Confirmation is decisive. In 1956, Nessebar, as
a whole, was declared by the Bulgarian Government, an architectural and archaeological monument, because in 1983 – at the 7th session of the “World Heritage Committee” – held in Florence, to be added on the list of cities belonging to the UNESCO
heritage.
THE BALKAN SPACE. EXAMPLES OF CULTURAL ANTHROPOLOGY.
ETHNICAL STRATIGRAPHY
There are places charged with grace, deliberately forged historically within the
mystery of a profound spirituality, and Nessebar is rightfully placed, just like a module within “the Infinity Column” of Brâncuși, a universe in which the strong multicultural shades of the Balkan space (of the Medieval Age) are knit together, not
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without major disturbances, within a geospace specifically woven between identity
and alterity.
Being a multi-millenary settlement (2000 years BC), synchronous to the period
of maximum flourishing of the antique cities, a period approximately incumbent to
the 3rd and 2nd millennia BC in the Middle East, respectively to the 2nd and 1st millennia BC in the Mediterranean hinterland, blends a diachronic succession of various cultures and civilizations (Thracian, Classical-Greek, Roman, Byzantine. Slavic,
Ottoman, Bulgarian), a reality that will place it in the hierarchy of certain fabulous
cultural topoi.
An initial argument supporting the evolution of sedentarization within the territories bordering the western shore of the Black Sea, integrated geographically as “the
Thracian trunk”2, it is generosity provided to us by the archaeological production, of
the Neolithic Age (approximately 1900-1700 BC), exhumed during some phases of
intense investigations, physical “documents” preserved until today, in the Archaeological Museum located in the ancient city.
By grounding ourselves within the outlined parameters, even since the 2nd millennium BC, the establishing of the city/fortress of Mesembria appears to be a natural
occurrence, in the southern half of the western shore of the Black Sea3 – named after
the Thracian founder, Melsa, followed by the suffix bria (meaning city, in the Thracian language). The selection of the location – not at all coincidental – was conferred
by its strategic parameters, a well sheltered bay, with predominantly quiet waters, out
of which a lilliputian peninsula emerges (850 m long/300 m wide), with an average
altitude of 15 m and linked to the continental mainland by a frequently flooded narrow
isthmus (about 400 m long/30 m wide). The laced shore allowed the development of
two small harbors, in the western extremity of the peninsula, located roughly parallel
on the northern, respectively, the southern fronts. Likewise, the climate, moderately
temperate, with Mediterranean influences, imposes itself as a progradation factor of
inhabitance and development of certain specific activities.
Regarding the economic practices, we can view this early stage of social organization from the perspective of the farming activities (the cultivation of cereals,
grapes, vegetables), to which fishing in the coastal areas, as well as handicrafts are
attached, though in an “early stage”, and very possibly trading, either on the dry land
or on water. The two ports represent clear evidence and reliability in this respect. It
is likely enough, after considering these factors as functional, we should grant the
Thracian fortress, a predominantly residential status (see in the modern era “chamber
cities”), or, by approaching a more daring thesis, the function of the command center:
military, commercial and spiritual. Implicitly, Melsa leads us to this conclusion, a
2
In antiquity, Thrace stretched out from Mount Olympus, in the south, up to the Danube, in the
north. Introducing here the phrase “maternity of the place”, we can speak of legendary musicians such
as Orpheus and Musaeus, or of Democritus, originally from the Abdera fortress, along with the sophist
Protagoras, the poet Nikaenetos, of the philosopher Anaxarchos, or the historian Necateos. (a.n. – author’s note).
3
“When referring to the Black Sea, its ancient Persian name was Axaena (“benighted”). The
Greeks interpreted this name by a folk etymology, into Axenios, namely “the unwelcoming sea”, hence
the subsequent hydronym of wider popularity, Pontus Euxinus. The local populations kept instead, the
epithet “black”: Romanian - Black Sea, Bulgarian - Cerno More (according to Peter Dan Idu, p. 16,
Dimitrie Cantemir Publishing House, 2000).
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Fig. 1. The map of Nessebar Peninsula; cca. 1:10.000

skilled strategist, a certified fact, along with the diversity of archeological artifacts
and the presence of fragments of the first fortresses.
Active movements of population (since the second half of the 1st millennium),
from the east or north of the Danube, will cause severe conflictual states, either with
the Persians led by Darius, or with the Scythians – from the northern steppes of the
Black Sea. A special moment is recorded in the year of 326 BC, when an open conflict
takes place with the great Empire of Macedonia. The death of Alexander the Great
(unexpectedly occurring on July 13, the year of 323 BC) will leave one of his generals – Lysimachus – as the King of Thrace, defeated during the years of 300 BC by the
king of the Getae, Dromichaites.
In periods of time overlapping many of these events (1400-1700 BC), significant
events of great impact occur with “the Aegean civilizations”. The destruction of the
Minoan Civilization under the Achaeans, the invasion from the north of the Dorians
(around 1200 BC, etc) will cause, on many levels, irreversible cultural decreases, surmounted by new paradigms4. Another landmark of geo-demographic importance and
4
The first invasion of the Achaean in Crete (around 1400 BC), temporally synchronous with the Arian invasion in the Northwest Indian subcontinent, will result in the extinction of the Minoan Civilization,
a process followed by the consolidation in the Peloponnese of a new central pole, Mycenae, surrounded
by powerful city-fortresses: Argos, Pylos, Athens (founded by the Ionians), Thebes, Sparta (a.n.).
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of extraordinary habitat, is the triggering of the great Greek colonization (8th-6th centuries BC), a movement that will place the expansion of urban planning in the Mediterranean western coast of the Black Sea to higher quotas, where we can appeal to the
genesis of the Pontian Civilization, imprinted by specific features, given the likely
mix of Thracian-Getic mental geography, with Greek patterns, see the metropoles of
Miletus, Histria, Tomis, Dionysopolis (Balchik), Megara –with Callatis and Mesembria (Dorian dialect); respectively the Ionian Archipelago with Odessos, Anhialo and
Apollonia. The fact is that this backbone of Greek city-states5, will take the organic
leap into the horizon of a universal culture and civilization, either the classical Greek
or the Hellenistic one.
Given the topic of this research and leaving aside Callatis (nowadays Mangalia),
also founded by the Dorians, we focused our attention on the fortress city of Mesambria, which marks out at the beginning of the 6th century BC (510), the coming of
colonists from Megara, Byzantion and Kalhedon, a feature that will singularize it as
the only urban Dorian settlement, circumcised by the Ionian cities: Odessos-Varna/,
Anhialo/Pomorie, Apollonia/Sozopol.
Extremely fast and efficient, Mesambria synthetizes the entire classification of
attributes of a polis by excellence, which for centuries and in a state of geo-political tranquility, will invest it with the status of a powerful city, with an exceptional
economic dynamics, doubled by a pleasant architectural aesthetics, a way of living
in which training was honoured, and the agora (see the western city centre, marked
currently by the church of Jesus Christ Pantocrator), with highly important philosophical, literary, urbanistic, administrative, political, etc, debates, represented the
central pole of the community.
The magnitude and diversity of their handicrafts (the ongoing ceramic6 production, stone carving and in other materials, the processing of textile fibers and of wool,
of animal skins, the preservation of fish for export, the manufacture of ornaments
and weapons, etc.), the existence of a heavy-industry – the ports serving as bases for
the construction of ships, but particularly, the advent, beginning with the 5th century
BC, of the first silver and bronze coins, and later of the gold ones (found at the archeological sites from Haskovo, Šumen, Veliko-Târnovo, Silistra...) certifies stable
commercial relationships with all the cities on the Black Sea, in the Mediterranean
Basin: Athens, Delos, Pergamum, Tanagra, Corinth, Miletus, Megara, and so on, up
to Egypt.
Moreover, the prosperity of the polis, most likely associated with a demographic
growth, leads to the establishment of a satellite colony – Novlohos – currently called
Obzor. As such, for centuries, the Dorian Mesambria enrolls in an ascending evolution, even when during the 2nd century BC – on the background of the restructuring of
5
The fundamental particularity to define the polis, beyond the territorial and political unit, or the
demographic one (in most situations, the population being concentrated in the limit of a few thousand
inhabitants), is the “lineage” unity, synonymous to the “intimate community” of origin, respectively of
an anthropogeographic cultural system (a.n.).
6
On shore, as well as in the vicinity of the Sea, amphorae of various sizes and shapes were discovered, with seals dating from the 6th century BC. This is a confirmation of the fact that the dynamics of the
trade (especially with grain, oil, wine, products of bee-keeping, etc.), indicate superior parameters, and
from this point, the ennoblement with the attribute of merchant center or in other words, of commercial
agency, becomes a natural enterprise.
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the Center-periphery relations in the Mediterranean, the Roman hegemony will impose itself as the supreme authority throughout the entire Mediterranean world, thus
instilling the universal empire of Rome. In these circumstances, the Greek colony
will consume a time threshold, the year of 72 BC, representing the pacifical establishing into the conquered territory – of the Romans, a first linguistic resonance, being
consecrated under the name of Mesemvria, the Latin term which under the autochthonous Thracians was Mesembria, and later, under the Greek occupation, Mesambria.
The gambling arenas, part of the customs of relaxation specific to the Romans, were
hosted by the Greek theater, often accompanied by street events, public square meetings and the practice of rituals in the newly built temples and altars.
The basic interest remains focused on the strategic values of the place, reconsidering it as an important outpost in Rome’s military strategies, targeting new conquests, by default those found north of the Danube. From the commercial point of
view, the practices of the city remain the same, but somewhat in the shadow of the
new center powered by the Romans, Anhialo (Pomorie).
The death of Emperor Theodosius I, in the year 395 – followed by the division
of the Empire between his sons7 produces balance rupture, triggering the economic,
cultural and demographic forces – in the favor of the Oriental branch of Constantinople – a sphere of influence where Mesemvria will integrate in a most natural way.
A tremendously flourishing period follows next, set on a matrix well articulated in opportunities, under the Byzantines, the city, more than ever, developing its
economic and strategic personality. By virtue of their advanced engineering, fortifications are rebuilt, using bricks manufactured in a special manner in Constantinople, bricks used alongside local building material (conchiferous limestone, sandstone
etc.), and in the walls of the first orthodox places of worship. The water drainage
system is also restored, and new volumetric analyses are applied to the ports, able to
deal with some higher tonnage vessels – engaged in major trade, the favorite routes
targeting Constantinople and Venice.
The fact is that for nearly a thousand years, this rich town, altogether, through its
merchants, will mark ups and downs closely connected to the great Slavic migration
(the 6th century AD); the founding of the first Bulgarian State in 681 (by the populations coming from the central Asian steppes); endless battles between the Byzantines
and Bulgarians (see the chronological table); the conversion, in the year of 864, of the
Bulgarian Tsar Boris to Christianity; the individualization of several strong leaders,
on the stage of the Balkans, founders of political formations, responsible for radical
mutations – see the Bulgarian-Wallachian Tsardom of the Assen dynasty (at the end
of the 12th century and the beginning of the 13th century) or the Serbian Nemanid
dynasty.
The reason I analyzed these specific settlements in this study, is the multiple
similarities (primarily the commercial and architectural ones) with the city of Nessebar, but also the actual presence of the Vlachs on the northern coastal pastures, where
they used to descend in order to spend the winters, in the valleys beginning from the
eastern extremity of the Stara Planina Mountains (the Balkan region).
7
Flavius Arcadius - emperor of the Eastern Roman Empire (the capital - Constantinople); Flavius
Honorius - Emperor of the Western Roman Empire (the capital - Ravenna) (a.n.)
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ECCLESIASTIC HERITAGE. RELIGIOUS CONFIGURATIONS.
A COMPILATION OF STONE CARVED IMAGES
OF THE BYZANTINE-ORTHODOX HERITAGE
Perhaps, for starters, we should talk about the Christian state of mind of the place
and of the inhabitants, which in itself represents a spiritual and historical background
for nearly two millennia. St. Andrew must be mentioned, nicknamed the Apostle of the
Wolves, who in the 1st century AD, “labours” in evangelizing a geospace formed of cognate lands, the Pontus Euxinus and the Aegean Sea: Bithynia, Scythia Minor (present
day Dobruja), Thrace, Hellas – reaching the Peloponnese – where he will be crucified
in Patras. Following his footsteps, doubled by those of St. Philip, archeology comes to
meet us with the prints of dozens of basilicas (without mentioning here the places of
extreme hesychastic harshness), evidence that can also be unfolded at the origins of the
legend of the 40 basilicas of Nessebar. However, through its uniqueness, connected to
the most striking spatial concentration in places of worship, related to the number of
inhabitants, Nessebar is a lived out legend and you, dear traveler, lost in wonder, on
the narrow streets, fascinating, by far, through their rich embellishments “with all sort
of things”, the feeling is that you do not even take steps from one to the other, but that
you “sweep from one to the other”.
Returning to the practical side of history, it is mandatory and objective to appeal
to a bundle of stimulating factors, such as: the institutionalization of Christianity under Constantine the Great (see the First Ecumenical Council of Nicaea, in 325); the
great basileus personality of Justinian (527-565), the author of the revolution in the
art of Byzantine architecture (see St. Sophia); the stage of economic and cultural
revival during the time of Tsar Ivan Alexander – followed by the exceptional period
of prosperity associated with the 13th -14th centuries; The housing of the old town by
the local seniors – especially the merchants – well situated financially; also the safety
ensured by the geographical place – a thread that will permanently coordinate us in
this endeavor.
Less favorable centuries are those from under the Ottoman rule. Part of the fortifications and aqueduct systems are destroyed, the effervescence of the Christian architecture clearly fades, this specific situation being applied to the civil constructions
as well. The lifestyle traverses other paths, if not symbiotically, at least in acceptance
with the established oriental civilization.
It is still being built, but more modestly, in the local style, and with more improvised raw material. A truthful warning is, by far, the Church of St. Spas (the beginning
of the 17th century), built by a wealthy merchant. The appearance is of a “poor virgin”,
yet altogether pure. One small nave, with smoky walls, deprived of any decoration
and with a barely sketched apse, is encased with a low roof in two apses. However,
the interior is decorated with fresco paintings, in the late Byzantine style. The vivid
colors confer privacy and a special brightness to the space. Related to this aspect, we
should keep in mind, the extremely important rich fresco adornments of the Church
of St. Stephen, according to the Byzantine iconography, (15th -16th centuries) or the
spiritual rounding of other places with icons, pulpits, iconostases, frescoes, and so on,
all holding a profound orthodox depth.
Another reality, that we cannot surmount, is the perpetuating of Christian symbolism in favor of the ecclesiastic architecture, during the entire Ottoman rule. No
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Church has ever been converted into a mosque, a nearly ubiquitous practice, and understood in a natural manner of decisions related reversal of poles. In this direction,
we should extend a special analysis, extremely cautious and delicate and in terms of
a certain exactness of high moral attitude. Therefore, the unique cultural and religious
heritage of Nessebar, intimately tied to the vicissitudes of the Balkan area, has essentially marked and determined the shape, size and value of the establishments. By virtue of these annotations, we specify that, at present, the existence of 15 ecclesiastical
monuments, of which 13 are fully preserved, the traces of time, however, allowing
themselves to be decrypted, while two other (St. Sophia and the Blessed Virgin Mary
Eleousa churches – 5th century, respectively the 6th century AD), imposing through
the monumental imprints, everyone’s imagination being able to work on visualizing
them as they were originally.
In terms of timeline, in conjunction with the architectural unit, an examination
of the churches of Nessebar emphasizes three distinct phases. A first period, corresponding to the 5th -6th centuries AD, which we may call the early-Byzantine period,
presents basilicas with a central nave, flanked by two or even three pronaoses. The
Old Episcopal Residence (St. Sophia) together with the foundations of the Basilica
with three naoses from the proximity of the isthmus, respectively the Basilica Virgin
Eleousa, located on the northeastern coast, are very illuminating in this matter, absolutely impressive through the generous size of the proportions, an aspect that closely
verifies the exceptional dynamism of the Justinian Era, when the New Eastern Empire reaches its first peak of territorial development and extension.
Maintaining the correlation with the highest levels of flourishing of Byzantium,
the second stage – defined by the medieval architecture, is synchronous to the Macedonian Dynasty (9th – 11th centuries AD). The state of mind, perceived in a higher
register, is conducted by clear architectonical reliefs and concurrently nuanced. The
nave of the basilica, whose structure preserves it – through a double leveling – the
Church of St. Stephen, also known as the New Episcopal Residence (10th – 11th centuries), is accompanied by the austere priory, yet elegant of the Church of St. John the
Baptist (9th – 10th centuries), built on the plan of the cross type basilica and which is
distinguished by its high cylindrical dome.
A particular observation, both for this period, as well as for the later, is the lack
of edifices built with a dome, the elongation being given by the cylindrical spires, or
octagonally faceted, shaped on the top level with splendid arcades, an aesthetic created using various dimensions (height, aperture) and by the chromatic game granted
by the alternation between the red color of the bricks, the white color of the polished
limestone and the emerald green of the enameled discs.
The third stage, developed between the 13th and 14th centuries, completes plenarily, the artistic culmination. Is the most fertile period in the building of churches in
the so-called pictorial style. Also now, within the geospace of continental proximity,
monastic complexes appear involved intellectually in the formation of the future patriarchs of Bulgaria. Magnificent establishments appear on the small peninsula, one
after another, all religious monuments currently of great emotional impact. The ornamentations of a subtle refinement, inspired form the art of the mosaic, generate in this
way, surprising metamorphoses. Among the most brilliant achievements we nominate the following churches: of Jesus Christ Pantocrator, St. Paraskeva, of Archangels Michael and Gabriel, of St. John Aliturghetos and of St. Todor.
8 Проблеми на географията, 1–2/2017 г.
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Hereinafter, by leaning on a complex of causative factors (chronological, spatial, economical, historical, architectural, local diligences, etc.) we selectively continue with a succinct-descriptive presentation regarding the elements that singularizes
them as component parts of these monuments.
The Church of St. Sophia8 – the Old Episcopal Residence or the old Mitropoly
Church (the 5th – 6th centuries AD). No matter how compressed the built space of
old Nessebar proved to be, you won’t find it hard to distinguish the two markets of
“command” that polarized the early urban. One of them, geometrically positioned
in the center, houses the most impressive local religious edifice and among the most
important ones of the Byzantine-Balkan territories.
As a matter of fact, the time when it was built and the worship of the “Righteous
wisdom”, surmounts a simple coincidence with the valences of the Justinian Era,
marked in its identity by the millennial symbol of the “Christian world”: the Cathedral of St. Sophia from Constantinople. Another aspect that reinforces the high social
alleged values, even if it comes from the field of civil built heritage, are, not far – in
Nessebar nothing is too far away, but everything is found nearby – the public thermal
baths, used during the 5th -6th centuries AD, a period when the “calligraphy” of St.
Sophia is also perfected.
Today, still, although truncated, the building is relatively well preserved, in its
original form. The Basilica, presenting one nave and two wings (about 25-26 m wide)
was used not only as an ecclesiastic residence, but also as a decision-making space
regarding the administrative and social issues. We may opine that before us we have
an establishment with central functions, fulfilled, identically, a few centuries later, by
the great cathedrals of Medieval West.
The central nave is twice as large as the size of the wings, being separated from
them by massive columns, interposed by semi-cylindrical arcs. The building made of
stone and brick presents five large registers, bound with mortar mixed with crushed
brick, also adding that during its glorious days it breathed with piety through the
paintings that covered its walls, but also solemn boldness through the pavement covered with mosaic, made of colored stones. Massive, yet elegant in daylight, during
the darkness of the night, however, it used to metamorphosize into a fiery mountain
“temple”, just like the “burning bush on Sinai”.
The Church of St. Mary Elousa (the 5th -6th centuries AD). Built on the north
coast, today in ruins, and reiterating, I don’t know how many times until now, the
ergonomics of the space – perceived as a way of living – is organically integrated
within the system of fortifications, a feature setting it aside being that it belonged to
a monastic ensemble. With a length of 25 m/18 m wide, the construction presents
three longitudinal naves, the northern one, barely perceptible, due to the periodical
landslides. Several brick tombs were found in this place, archaeological research
arguing on the other hand, about its longevity, due to the repeated interventions of
restoration. The renowned echo of the name Virgin Mary Elousa (in Greek, the loving
one) resounds from the belief in a miracle icon of the Virgin Mary.9
8
No more than two steps away, you’ll be able to notice the traces of another sacred “nest”. It was
the tiny church of St. Dumitru, small just as a modest peasant house. The contrasts are astounding (a.n.).
9
The icon of the Blessed Virgin Mary Eleousa is found in the National Museum of History in Sophia, while its impeccable replica, may be admired in the Museum of Archaeology from Nessebar (a.n.).
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The Church of St. John the Baptist (9th – 10th centuries). It is the best kept, close
to perfection, medieval Basilica. From an architectural perspective, it makes the transition between the early Christian basilica and the cross plan with a central dome. The
river stone is the predominant material of construction, in eclectic alternance with the
limestone blocks, carved out in various shapes and sizes. This pattern of building in
itself seduces by breaking the monotony. A third participating element is the brick,
its role being almost exclusively a decorative one. The reasons are austere, yet not
lacking elegance, an attribute developed out of a nuanced disposal. The main arch is
well shaped, set up very high, above the entry, as well as the gullets, disposed also in
flexible arches, at the base of the cylindrical tower. In the upper register, the tower appears marked by low semicircle openings, poignantly highlighted, wrapped by a roof
platform. Also at the level of the highly expressive tower we can find two circular
brick belts, fitted in horizontal layers, separated by stone rings. The windows, aligned
only in the upper part, rather like narrow gaps, split in the thickness of the walls, are
also discreetly contoured by the redness of the bricks.
Inside, on the southern interior wall, shaded, yet still preserved, the portrait of
the founder can be found (14th century), as well as a scene with the figure of St. Marina (17th century). Inside the altar apse, an old column trunk is what is left of the cross,
and in the walls, here and there, you can still observe delicate fragments of Greek art.
A special presence is also represented by several icons of patrimony, remarkable due
to their age (15th century), the clarity of the colours and the tranquility that is radiated
through the icon of St. Hierarch Nicholas. Another religious image that, on the other
hand, awakens inner unrest is the one of St. John the Baptist holding his head under
his arm.
The Church of St. Stephen – the New Episcopal Residence or the New Mitropoly
(10th -11th centuries). It is built out of registers of carved stone blocks, alternating
with bricks – which here have an exterior decorative role as well. It has a Byzantine
basilica plan, with a high central nave in relation to the lateral wings, which confers
to it, in addition to its massiveness, the appearance of a civil edifice with two floors.
The fence 10 – contributes to the completion of the said particularity – entirely from
massive stone, built in the local style – the existence of a private garden, and especially the unfolding of a wide “porch” (pronaos), also painted, that in a way retains
you in a sort of “pious obedience”, but also in preparation for the royal filling with
the sacramental harmony awaiting for you, after opening the heavy wooden gates of
the inner “assembly room”.
The analysis of the stylistic particularities reveals that these frescoes were painted by three craftsmen, two of them completing the central and eastern parts, while
the western was carried out by the third one. A later work, from the 18th century, is
the emotional scene of the “Doomsday”, created in the traditional iconography of the
period and that makes close references to the frescoes having the same topic, which
brighten the exterior walls of the monumental churches of Bucovina.

10
It is the only religious monument from Nessebar, where there is a traditional wall of enclosure,
covered with a double layer of semicircular tiles resembling to the ones found in the roof of the museum
building. The available garden ambient space is also unique, where fig trees, wild grasses and flower
beds unfold into a spontaneous, mysterious and refreshing appearance (a.n.).
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Another pictorial work, which draws much attention, is the 16th century iconostasis. In the geometric centre of the superior register of the temple, one can observe,
through its size, the icon of Jesus Christ Pantocrator, carrying on his head, in an angle, a Baroque style oversized cross, with the crucified Christ on it.
Inside the church, the wooden carved Episcopal chair, as well as the ceremonious pulpit, also chiseled in wood, in the late 18th century, are still preserved. The few
graves covered with large slabs of marble are also of great importance, as well as a
magnificent column (the symbol of continuities) – based on a Corinthian chapiter,
having on top another long chapiter, designed with Renaissance subtleties.
Instead of a conclusion, St. Stephen is, certainly, one of the most significant
religious monuments of the religious Bulgarian culture, and fresco painting, with
hundreds of registers, portraits and icons, require many hours to exhaust the entire
iconographical richness.
The Church of St. John Aliturghetos (14th century AD) Located in the immediate
proximity of St. Stephen, the Church of St. John Aliturghetos is structured according
to the cross shaped basilica, crowning (even unfinished) the absolute excellence of
the late medieval style. Still svelte and stylish, with its supple temple-like columns,
with elevated domes and large openings with the purpose of filtering the light, it can
be compared (keeping the proportions), with the blossoming of the late Gothic style.
Built on the southern shore, with generous perspectives over the sea, it captures the
entire light, and the decorative components (arcs, domes, consoles, etc.), shaped with
great craftsmanship and accuracy, mastering the purity of the fashioned stone and the
ornamental ceramic elements. The floor, fashioned in the mosaic style, alternating
rhombic shapes, squares and triangles of polychrome marble (white, red and green),
and the altar apse is set within a marble frame, carved with vine leaves. In 1913, it
was partially destroyed by a powerful earthquake, but until the present day, it is kept
as an exceptional monument of the Bulgarian architecture.
The Churches of the “Archangels Michael and Gabriel” and of “St. Paraskeva”
(13th -14th centuries )From the central square, dominated by the imposing silhouettes
of the ancient Mitropoly, you sneak up slightly (a few tens of meters) toward the
northern coast, where, almost twinned, you are greeted by two other places of worship, of an ecstatic beauty. Their matching goes beyond the close territorial annexation in a temporally synchronous genesis (13th -14th centuries), as well as in architectural similarities, evident in the first half, composed of a string of cylindrical arches.
The major differences occur in the upper part, with the Church of St. Paraskeva 11,
having a rectangular plan, of naval type, with a slightly tilted roof, while the Holy
Archangels12 expose a magistral dome.

11
The exceptionally decorated facades, enclose on the inside a space of 15 m length/6 m wide. The
most spectacular part is the outer decoration, built of limestone and decorative brick combinations. Geometries and solar symbols, a chessboard, a fish tail, and the miniature green enameled ceramic bowls,
are all combined together in a genius composition (a.n.).
12
Built subsequently, it resumes and develops a superior pictorial decoration style on a higher
level. With a slim silhouette, given by the high arches, it is covered by a dome built by means of a cylindrical intersection, which encases the entire edifice. It is most definitely, a testimony to the craft of high
class and of the wealth invested in the value of the church (a.n.).
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The Church of “Jesus Christ Pantocrator”(the 13th -14th centuries). This edifice occupies a special place within the sacred geography of Nesabar. Located in the
southern market of the city, the old Greek agora is revealed through its superb monumentality, leaving the impression that everything “spreads out at its feet”.
Specifically, it is one of the best preserved churches, in its original form, of the
entire Bulgarian heritage. The establishment, as a whole, is defined by a distinguished
decorative style, which blends, in select harmonies, the white limestone with various
types of brick, presenting from the bottom up, no less than 15 pictorial registers. The
merging of the rectangular and triangular and semi-cylindrical motifs, but also with
the girdle that imposes the ancient symbol of the swastika, alternating with enameled
ceramic rosettes, creates a fabulous complex of great brilliance. Same as a sovereign,
it is “crowned” by a main dome, where the decorative subtleties achieve perfection.
In closing this part, consecrated to the religious identity, we specify that currently, services are still performed inside the church dedicated to the “Blessed Virgin
Mary” (1884), honored as the protector of the city, the day of August 15, overflowing
with vitality, colors and splendor.
CIVIL ARCHITECTURE. THE HOUSES OF NESSEBAR
We cannot speak of the vibrating identity of Nassebar in the absence of its houses
and everything relating to the aesthetics of the secular civilization. A specific graphics is indicated by the narrow, short streets, paved with large stone slabs, the risk of
getting lost, quite predictable, constantly enjoying new surprises. The solid fences
also convey a sense of safety and relaxation – where the stone structure is blended
with the warmth of the wooden planks, as well as by the reddish-brickly tiles of the
roof – and which, viewed from the open sea, lends the illusion of a huge suspended
canvas, that riffles shadows and lights of ochre.
Despite the noise, their silent governance confers relief and detachment, increasing your enjoyment of being there, a state that is magnified on certain narrow streets,
often blocked by stone walls and where you feel rather solitary. These are paradoxical moments in time, granted by the same city, the peace of retreating or the sense
of freedom of being anonymous in the midst of the crowd. These are components
drawing clear particularities to the city of Nessebar, but what makes it unmistakably
unique, is the stylistic unity of the homes. Built from so many different materials (as
a matter of fact, in themselves they represent a core feature), stone and wood entering
a complementarily of great intimacy and fascination.
Up until now, the city preserves over a hundred private architectural ensembles (we
are not mentioning here the public civil buildings) from the period of the “Bulgarian
National Revival”. Built at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, these belong to an original style of architecture, defining for the “Black Sea Style”.
The pattern exposes an evolution on two levels, supported by a ground floor built
of stone, with an irregular shape imposed by the trajectory of the streets – with which
they are often in a homogeneous continuity. The upper floor, built of wood, had a
much wider extension, generously cantilevered above the street. That structure integrates multiple valences, resulting from the common need regarding the efficient
organization of the space. The freeing of the roads is therefore obtained – a necessary action to achieve traffic fluidity, the comfort of the shade, and also a decorative
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graphic effect, occasionally emphasized by the presence in the console, of the massive wooden beams, which articulate the two compartments in a superb consistency.
This vertical arrangement and the combination of stone and wood, represents the
essence of stylistic unity, a reality that does not justifies an absolute uniformity. There
are details, such as the size of the building, the more pregnant or secluded output of
the upper front, the opening of the windows, certain elements of decor, etc., that bring
surprising nuances of diversity into the scenery.
Returning to the traditional house plan, we point out that the first level, looking
like a small fortress, is intended for crafts, trade or storage activities. The fishing
gear was kept here, or the agro-vinicultural, artisanal tools, as well as wine barrels,
vegetables and fruits. Where possible, outbuildings were built for various uses, or
indoor kitchens, for instance having diner on an improvised table, in front of the gate,
alongside the closest people (neighbors, friends, guests...), configures a flexible mental geography, of strongly built community, specific to the coastal areas, and here we
make a step forward toward the Mediterranean culture and civilization.
The access to the second level is made on a narrow and steep staircase, an aspect
that lends an added flexibility to the edifices. Made of wooden beams, is intended,
par excellence, for habitation. In relation to the monolithic ground floor, the first floor
displays a completely different aesthetics. The windows are large offcuts, with shutters, showcasing both austere plainness, and stylized decorations, yet never excessive. The space of maximum polarization and functionality (the soul of the house) is
represented by the main hall, destined for the entire family and every day household
activities. It was the most preferred space for eating, for communion or even pursuing certain activities performed mainly by women: sewing, embroidery, needlework,
knitting, weaving, etc. The interior decorations, both of textile, of great variety, and
of furniture (some parts carved with Oriental motifs), were seen as reference points
for discerning social hierarchy. Clothing had a similar role, but with a much wider
exposure, especially garments worn on holidays and special occasions, and it is required to emphasize, at this point, the degree of impact of the female costume (be
it civil or traditional), where the quality and price of the fabric, along with items of
adornment, reflected the degree of the social status of the “head of the family”.
The upper level contained the bedrooms as well, the main kitchen and the smoke
house for fish and meat. The interior walls were covered with alcoves and niches,
intended to preserve tableware, household instruments or valuable objects of adornment. In smaller niches there were candles for lighting. A special place is occupied
by the icons, and sometimes a miniature altar. The manner of arranging of this entire
system denotes a common concern for functionality, elegance and harmony.13 We
conclude this part dedicated to civil architecture, pointing out that the list of monuments is much wider, and the analyzed selection, aimed to outline the personality of
a unique and romantic city, established in eternity.
13
The information related to the image of a traditional house are easy to obtain, by visiting the
ethnographic museum housed inside the Panayot Muskoyani House, built by the rich merchant in the
year of 1804. Here, collections of objects and tools used in daily life are preserved, as well as an exhibition of traditional regional costumes. The houses converted into dining places are also promising, these
being authentic “gastronomic clubs”, and which, the least altered, keep the atmosphere and the subtle
fragrance of the solemn houses of Nessebar (a.n.).
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INSTEAD OF CONCLUSIONS. PERIEGESIS, EXEGESIS, HERMENEUTICS,
OR ABOUT THE PHILOSOPHY OF THE CULTURAL MAN
From a different perspective, we could do a turn – in relation to these paradigms
– towards other meanings such as journey, knowledge, understanding – meanings that
are being fashioned within each and every actor, in individualized contents, which, in
turn, allow themselves to be shaped into a syncretic formula of levers interconnecting
the scientific rigor with the balm of affective emotional character.
The Journey or the Periegesis 14, as the manner or way to knowledge, has always been consciously present within the human spirit; especially in the major civilizations, shaped by means of absorbing within their inner being, places, monuments,
achievements that weren’t available at home. It is the dialogue of the Self with the
World, through which it empathically absorbs images, sounds, songs, dances, flavors
and cuisines, adornments and costumes, tools, weapons and stories enriching the soul
in the act of living.
Knowledge or Exegesis already requires an active attitude of “recognition” of
the cultural paradigms, born in other lands and generated in cultures forged in particular, specific circumstances. It is the dialogue of the Self with Itself, for in order
to know, this always means to have a dialogue with the Other, in order to find out
who You really are. No less than this, it requires necessities and scientific paradigms,
because knowing the Human Geography is always a methodical, professional and
perennial research with regard to Culture and Human civilization.
Understanding or Hermeneutics is the next step in that climb towards the Spiritual. Nothing lasts forever: states and empires, monuments and cathedrals, armies
and brilliant generals, kings and emperors, borders and frontiers will be moved or
become useless, everything is perishing and will fall into dust in the perspective of
History. The only absolute nobility of Man is represented by Culture, that in its universal aspects, is living and it is complete, giving meaning to the existence. It is the
dialogue of the Self with the higher Principles, in an attempt to find, as much as we
are able to understand, the meaning of existence and our mission in this world. No
Journey (Periegesis), that is experienced, is complete without the lucidity of Knowledge (Exegesis), and both must soar towards Understanding (Hermeneutics) on behalf of the edification of the Cultural Man.
Therefore, we can opt in favour of the quality of the journey, which shapes the
human behavior according to comprehensions and meanings, just as an illuminating
orphic trail. The periegesis and exegesis enter a successful relation of complementarity, in a geography where the cultural perenniality prevails, becoming quite significant and the need for interpretation and exposition becomes imminent. To travel, to
know and to understand what is still revealed, spoken and lived by the present-day
city of Nessebar, are just as many steps taken on behalf of the edification of the Cultural man.

14
The periegesis derives from the Greek term periêgêsis, which in Antiquity referred to a “journey”, “a guidance around something”, the verb periegeisthai, “to direct around”, “to indicate around”,
consisting of the adverb péri, “about”, “around”, “beyond” ... and the verb hegeisthai, “to direct”. (see
Robert Beekes, Greek Etymological Dictionary, vol. I, Brill, Leiden/Boston, 2010, p. 1176).
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕДМЕТНАЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Любовь Вишникина1
Статья посвящена проблеме введения компетентносного подхода в обучение географии, обусловленного необходимостью изменений концептуальных подходов к
содержанию географического образовани и прогнозированию его результатов. Определена потребность в исследованиях теоретического и прикладного характера, направленных на обоснование структуры и содержания предметной географической компетентности учащихся. В статье раскрыты понятия „компетенция“ и „компетентность“,
охарактеризованы группы географических компетентностей – ключевые, межпредметно-интегральные и предметные. При этом главное внимание уделено определению
функций и структуры предметной географической компетентности учащихся как целостной системы. Освещено содержание отдельных предметных географических компетентностей: географических знаний, географических умений и навыков, опыта творческой деятельности по географии, эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде и человеческой деятельности в ней, географического видения мира. Данное
исследование выполнено в рамках работы автора над комплексной темой „Методическая система формирования предметной географической компетентности учащихся
основной школы“.
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению географии, компетенции,
ключевые и межпредметно-интегральные компетентности, предметная географическая
компетентность учащихся.

GEOGRAPHIC EDUCATION: SUBJECT GEOGRAPHIC COMPETENCE
Liubov Vishnikina
Abstrakt: The article deals with the problem of the competency building approach to
Geography teaching, the introducing of which is stipulated by the necessity to change the
conceptual approaches to the content of geographic education and prediction of its results. The
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necessity in theoretical and applied research directed to scientific reasoning of the structure
and content of subject geographic competencies of the pupils has been defined. The notions
of “competence” and “competency” have been disclosed in the article, as well as the groups
of geographic competencies – key, inter-subject integral and subject competencies have been
characterised. At the same time the main attention has been paid to defining the functions and
structure of subject geographic competency of pupils as a comprehensive whole. The content
of individual subject geographic competencies, such as: geographic knowledge, geographic
skills, and the experience of creative activity in geography, emotive and value attitude to
environment and human activities in it, geographic comprehension of the world have been
elucidated. This research has been done within the frames of the author’s research of complex
theme “Methodological system of developing subject geographic competency of pupils of
secondary school”.
Key words: competency building approach to Geography teaching, competencies, key
competencies and inter-subject integral competencies, subject geographic competency of the
pupils.

ВВЕДЕНИЕ
Современное географическое образование, основанное на взаимной связи
научных знаний с миром человеческих потребностей, призвано способствовать
подготовке выпускников учебных заведений всех уровней к самостоятельной
деятельности в разнообразной географической реальности. Мировые тенденции реформирования географического образования, требующие его модернизации, состоят в необходимости изменения целеполагания и содержания обучения географии, в усовершенствовании дидактических инструментов, внедрении новых подходов к определению конечного результата.
Компетентностный подход к обучению географии, ставший определяющим вектором развития образования во всемирном масштабе, обусловлен потребностью пересмотра концептуальных основ прогнозирования результатов
обучения. Кроме того, такой подход требует кардинального усовершенствования системы определения и оценивания географических компетентностей учащихся.
Географическая компетентность, как дидактическая категория, наряду с
психодидактическими особенностями организации учебно-познавательной деятельности учащихся и дидактическими инструментами обучения географии,
с начала ХХІ ст. стала фундаментом современной дидактики географии. Направленность процесса обучения географии на формирование компетентности
обеспечивает его высокую эффективность и результат, ориентированный на
подготовку учащихся к самореализации, адаптации на рынке труда и успешной
социализации.
Проблема компетентностного подхода к обучению нашла свое отражение
в работах таких исследователей как И. Бех, С. Н. Бибик, Бондарь, Л. Ващенко, А. Кривонос, Н. Морзе, А. Овчарук, А. Пометун, А. Савченко, И. Зимняя,
В. Краевский, Дж. Равен, Г. Селевко, А. Хуторской и др. Освещению различных аспектов компетентностного обучения географии были посвящены работы
Л. Вишникиной, Т. Гильберг, Л. Зеленской, А. Покась, В. Самойленко, О. Топузова, Г. Уваровой, В. Яценко и др. Практические аспекты формирования геогра122

фической компетентности учащихся освещали учителя-практики И. Журавля,
В. Кость, М. Позняков, П. Скавронский, Н. Фидря, Н. Чернявская и др. Тем не
менее, существует настоятельная потребность в исследованиях теоретического
и прикладного характера, направленных на обоснование структуры и содержания предметной географической компетентности учащихся.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компетентностный подход к обучению в образовательном пространстве
Украины был избран на государственном уровне, о чем свидетельствует Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования
(2011 г.) и Закон „О высшем образовании“ (2014).
В соответствии с Государственным стандартом компетентностный подход
(наряду с деятельностный и личностно-ориентированным подходами) является одной из методологических основ современного образования в Украине. По
определению, приведенному в указанном стандарте, такой подход предполагает, что результатами образования станут личностные компетентности, рассматривающиеся как способность эффективно действовать в соответствующих сферах жизни. Компетентностный подход к обучению предполагает „направленность учебно-воспитательного процесса на достижение результатов,
которыми являются иерархически подчинённые ключевая, межпредметная и
предметная (отраслевая) компетентности“ (Государственный стандарт Украины, 2011).
Учитывая вышесказанное, в области современной методики обучения географии возникает неотложная задача внедрения компетентностного подхода и,
соответственно, разработки методических материалов для учителей, которые
должны реализовывать такое внедрение.
Определяющими категориями компетентностного подхода к обучению является понятия „компетенция“ и „компетентность“. В начале XXI века эти понятия вышли на общедидактический уровень и получили широкое применение
в предметных дидактиках, в частности в дидактике географии. Кроме того, усиление внимания к этим категориальным понятиям было вызвано потребностью
соблюдать соответствующие рекомендации Совета Европы по обновлению образования в Украине.
Термины „компетенция“ и „компетентность“ происходят от лат. соmpeto
– достигать, отвечать уровню. Они получили довольно широкое распространение и часто отождествляются с совокупностью знаний, умений и навыков,
опыта их применения в практической деятельности человека (Зимняя, 2007).
В Государственном стандарте базового и полного общего среднего образования Украины конкретизируются понятия „компетенция“, „компетентность“ и их разновидности. Компетенция определяется как „общественно
признанный уровень знаний, умений, навыков, отношений в определенной
сфере деятельности человека“, а компетентность – „приобретенная в процессе обучения интегрированная способность ученика, состоящая из знаний,
умений, опыта, ценностей и отношений, которые могут целостно реализоваться на практике“. В этом же документе отмечается, что к разновидностям
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компетенций и соответствующих им компетентностей принадлежат ключевые, межпредметные и предметные (отраслевые) (Государственный стандарт
Украины, 2011).
Ретроспективный анализ международных и отечественных образовательных документов позволил нам определить географические компетенции как
определенные образовательные нормы, достижение которых может свидетельствовать о возможности решения жизненных задач на основе применения результатов полученного географического образования (Вишникина, 2016).
По своей сути компетенции – это вызовы, обусловленные образовательными потребностями общества, конкретизирующиеся в государственных стандартах и учебных программах.
В отличие от компетенции понятие „компетентность“ рассматривается как
приобретенное в определенной степени владение соответствующей компетенцией, основанное на объективных возможностях ученика и его личностном отношении к такой компетенции. В широком смысле компетентность определяется как общая способность человека использовать приобретенные в течение
жизни знания для решения широкого диапазона задач в различных сферах деятельности, общения и социальных отношений (Самойленко и др., 2014).
В соответствии с выводами В. В. Краевского к сущностным характеристикам компетентности относятся:
– эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно
осуществлять учебную деятельность согласно установленным требованиям;
– владение знаниями, умениями и опытом, необходимыми для выполнения
самостоятельной познавательной деятельности;
– развитое сотрудничество с другими учениками в учебном процессе;
– интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, оптимальных для выполнения учебной деятельности в образовательной среде;
– способность делать что-нибудь эффективно в широком формате контекстов с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки;
быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику обстоятельств и среды
(Краевский, 2005).
На основании анализа теоретико-методических работ украинских и зарубежных ученых и собственных исследований в области дидактики географии
мы выделили группы географических компетентностей – ключевые, межпредметно-интегральные и предметные.
Формирование ключевых компетентностей в процессе обучения географии
происходит на основании: концептуальных подходов к школьному географическому образованию; усвоения учащимися видов деятельности, необходимых
для формирования их географически ориентированного мировоззрения; овладения ними социальным опытом и приобретении умений, навыков и установок
практической деятельности в современном обществе.
Кроме ключевых компетентностей, на уроках географии и/или во внеурочное время должны формироваться межпредметно-интегральные компетентности географического направления. Следует заметить, что в Государственном образовательном стандарте Украины такие компетентности называются
межпредметными и характеризуются как предусматривающие наличие способности учащихся применять для решения насущных проблем свои знания,
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умения, навыки, способы деятельности и отношения, относящиеся к широкому
кругу учебных предметов и образовательных областей.
Наряду с этим в широко известных в Украине рекомендациях по созданию
образовательно-профессиональных программ для высших учебных заведений
такая компетентность называется интегральной. Она определяется как „способность решать сложные специализированные задачи и прикладные проблемы в определенной области профессиональной деятельности или в процессе
обучения, предусматривающая применение теорий и методов соответствующих наук“ (Европейская кредитная трансферно-накопительная система, 2015).
Итак, учитывая подходы высшей и средней школы к терминологическо-категориальному аппарату компетентностного обучения, можно сформулировать следующее определение: географическая межпредметно-интегральная
компетентность учащихся состоит в способности применять географические
знания, умения, навыки, способы деятельности, установки и отношения для
решения задач и проблем, относящимся к различным учебным предметам и
образовательным областям. К таким компетентностям относятся, в частности,
естественно-математическая, страноведческая, краеведческая, туристическая,
картографическая, демографическая, экономическая и др.
В общеобразовательных учебных заведениях формирование географических межпредметно-интегральных компетентностей происходит на уроках, относящихся к разным школьным предметам, и связано с интегрированием различных элементов предметных знаний, умений и навыков, установок и отношений. Именно поэтому такие компетентности целесообразно рассматривать
как интегральные. Например, краеведческая компетентность учащихся формируется на уроках истории, экономики, биологии, географии, литературы и т. д.
Формирование межпредметно-интегральных компетентностей способствует
саморазвитию и самосовершенствованию учащихся, самостоятельному приобретению новых знаний и умений, сознательному усвоению опыта оперирования информацией и ориентации в мире профессий.
В Государственном образовательном стандарте Украины предметная компетентность ученика определяется как „приобретенный учащимися в процессе обучения опыт специфической для определенного предмета деятельности,
связанной с усвоением, пониманием и применением новых знаний“ (Государственный стандарт Украины, 2011).
Однако анализ теоретических и методологических исследований, которые
были осуществлены учеными за последние годы, методических рекомендаций,
разработанных Институтом педагогики АПН Украины и прикладных исследований учителей позволяет расширить и углубить понимание предметной географической компетентности учащихся.
Мы рассматриваем предметную географическую компетентность учащихся (далее ПГКУ) как компетентность, имеющую такие функциональные составляющие:
1) способность применять совокупность интеллектуальных и физических
качеств личности, необходимых для самостоятельного и эффективного решения жизненных задач и проблем;
2) способность принимать решения и нести ответственность за их реализацию в различных областях человеческой деятельности;
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3) способность применять географические знания, умения и навыки; опыт
творческой деятельности; эмоционально-ценностные установки относительно
окружающей среды и человеческой деятельности в ней; научно-географическое видение мира для решения жизненно важных задач и проблем.
Как мы отмечали в своих предыдущих работах, ПГКУ определяется как
отдельная относительно ключевых и межпредметно-интегральных компетентностей, которая может быть конкретно описана и должна формироваться в процессе обучения географии (Вишникина, 2016).
Главным условием формирования ПГКУ является овладение ними предметными географическими компетенциями, которые являются определенными
нормами и свидетельствуют, при их достижении, о возможности правильного
решения учениками любой задачи на основе применения результатов полученного географического образования. То есть, ПГКУ определяется как готовность
и способность к использованию и применению одной или многих географических компетентностей (Топузов и др., 2012).
Согласно с выше изложенным, поскольку географическое образование
ориентировано на получение учащимися специфических знаний, умений и навыков, опыта их приобретения и применения, опыта творческой деятельности,
эмоционально-ценностных установок относительно окружающей среды и человеческой деятельности в ней, научно-географического видения мира (умения мыслить пространственно и комплексно), то структурными компонентами
ПГКУ должны быть соответствующие компоненты.
ПГКУ является целостным образованием, а потому такую компетентность необходимо рассматривать как целостную систему. Анализ и обобщение дефиниций
понятия „предметная компетентность“, которые были осуществлены в процессе
нашего исследования, дают возможность выделить такие компоненты ПГКУ:
1. Содержательный;
2. Операционный;
3. Эмоционально-ценностный;
4. Мировоззренческий.
К содержательному компоненту ПГКУ относятся такие его элементы как
эмпирические и теоретические географические знания, которые должны быть
сформированы у школьников. К операционному компоненту относятся умения
и навыки, формируемые в процессе обучения географии, а также опыт применения географических знаний, умений и навыков, направленных на решение
теоретических и прикладных жизненно важных задач и проблем на творческом
уровне (опыт творческой деятельности в области географии). Эмоционально-ценностный компонент ПГКУ определяется эмоционально-ценностными
установками, отношениями, ценностно-определяющими взглядами и убеждениями относительно окружающей среды и человеческой деятельности в ней,
а мировоззренческий компонент заключается в научном географическом видении окружающего среды на основе географической картины мира, умение мыслить пространственно и комплексно.
Структурные составляющие (элементы) компонентов ПГКУ с целью повышения эффективности её проектирования и определения уровня сформированости целесообразно рассматривать как отдельные относительно ПГКУ предметные географические компетентности учащихся.
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Необходимо отметить, что формирование ПГКУ предполагает не усвоение
учащимися несвязанных между собой географических знаний, умений и навыков, а интегрированное овладение ними и получение опыта их применения.
Результатом формирования отдельных предметных географических компетентностей учащихся должна быть их способность применять учебные достижения
по географии для решения прикладных задач и проблем, которые могут возникнуть в их будущей жизни.
ПГКУ должна формироваться непосредственно при организации и реализации процесса обучения географии. Степень сформированости компонентов
ПГКУ определяется следующим критериям:
– мера оптимальности использования способностей, то есть возможности
плодотворно осуществлять учебную деятельность в соответствии с установленными требованиями;
– степень владения географическими знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для осуществления самостоятельной познавательной деятельности;
– степень умения сотрудничать с другими учениками в учебном процессе;
– степень синергетического сочетания географических знаний и умений,
способностей и эмоционально-ценностных установок, которые необходимы
для выполнения учебно-познавательной деятельности в образовательной
среде;
– уровень сформированости опыта творческой деятельности и его применения в процессе выполнения заданий географического направления;
– глубина и разноплановость специфического географического мышления
учащихся.
Как уже отмечалось, компетентностный подход к обучению географии,
прежде всего, предполагает определение конечного результата такого обучения
и ориентирование всего учебно-воспитательного процесса на его достижение.
В соответствии с этим, результатом обучения географии является формирование ПГКУ, которая должна определяться и конкретизироваться учителем при
проектировании организационных составляющих учебно-воспитательного
процесса (урока географии, внеурочного и внеклассного обучения географии)
на основе учебной программы. В процессе обучения учитель должен контролировать ход формирования ПГКУ и определять её качественные и количественные характеристики на конечном этапе. Заключительное оценивание сформированности ПГКУ должно происходить с помощью измерения уровня сформированости каждого из её элементов – отдельных предметных географических
компетентностей учащихся.
На основании вышесказанного и в соответствии с названными компонентами ПГКУ можно определить отдельные предметные географические компетентности учащихся следующим образом:
1) географические знания;
2) географические умения и навыки;
3) опыт творческой деятельности в области географии;
4) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде и человеческой деятельности в ней;
5) географическое видение мира.
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Первой отдельной предметной географической компетентностью учащихся являются географические знания, среди которых выделяют эмпирические и теоретические (табл. 1). К разновидностям эмпирических знаний относят географические факты, географическая номенклатура и географические
представления. Такие знания играют роль основы, на которой строится система соответствующих теоретических географических знаний, происходит анализ и систематизация географических фактов, их обобщение и формирования
представлений о пространственно размещенных географических объектах
изучения.
Географические факты позволяют непосредственно характеризовать географические объекты изучения и создавать представления о них, обосновывать
отдельные выводы теоретического содержания, объяснять географические
понятия или причинно-следственные связи, конкретизировать теоретические
знания.
В качестве географических фактов выступает реальная информация, используемая как основа усвоения природных и социально-экономических закономерностей и углубления уже сложившихся географических знаний.
Географическая номенклатура, представляет собой перечень географических названий, количество и состав которых определяется школьными учебными программами по географии. Такая номенклатура используется для конкретизации пространственных географических представлений учащихся и облегчения формирования их теоретических знаний.
Географические представления, как один из видов эмпирических знаний,
по своей сути являются эмоционально-чувственными образами, соответствующими географическим объектам изучения. При условии, что такие представТаблица 1
Элементы содержательного и процессуального компонентов предметной
географической компетентности учащихся
Содержательный компонент
Географические знания
эмпирические теоретические
1) факты;
2) номенклатура;
3) представления
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1) понятия;
2) причинно
следственные
связи;
3) закономерности;
4) гипотезы и
теории

Процессуальный компонент
Географические
умения и навыки

Опыт творческой
деятельности учащихся
в области географии

1) учебные;
2) прикладные;
3) графическо-знакового моделирования;
4) картографические;
5) геоинформационные

1) использование уже
сложившихся знаний и
умений с поисковой целью;
2) самостоятельного
комбинирования и
преобразования уже
известных приемов учебнопознавательной деятельности;
3) создание принципиально
новых способов решения
географических учебных
проблем

ления должны быть объемными и яркими, максимально отвечая действительности, они служат основой формирования соответствующих географических
понятий учащихся.
К числу теоретических географических знаний относятся понятия, причинно-следственные связи, закономерности, гипотезы и теории.
Стоит отметить, что фундамент школьного географического образования
закладывается именно благодаря формированию понятий, которые представляют собой обобщенную форму отражения действительности, содержание которой в целом определяется существенными и необходимыми признаками географических объектов изучения и отношениями между ними. Наряду с понятиями, причинно-следственные связи и закономерности являются основными
элементами теоретических знаний географической науки. Формирование причинно-следственных связей требует специально организованной учебно-познавательной деятельности учащихся, в ходе которой они должны не только выявлять причины, обусловливающие состояние и динамику объектов изучения,
но и объяснять действие таких причин, определять последствия, к которым это
действие приводит. В свою очередь географические закономерности отражают
объективно существующую постоянную взаимосвязь между объектами, процессами и явлениями, обусловленную их сущностью.
Географические умения и навыки, опыт творческой деятельности учащихся соответствуют операционному компоненту ПГКУ. Отметим, что формирование знаний учащихся непосредственно сопряжено с формированием и развитием их умений. Географические умения – это способности к выполнению
определенных действий, приобретенные учащимися на основе их географических знаний и предыдущего опыта, а навыки – способности к автоматическому выполнению определенных действий, которые реализуются учениками без
обдумывания алгоритма исполнения (Топузов и др., 2012).
С целью конкретизации содержания операционного компонента ПГКУ целесообразно выделить пять типов географических умений и навыков, а именно:
интеллектуальные (познавательные), учебные, прикладные, графическо-знакового моделирования, картографические и геоинформационные.
Существенное влияние на глубину и прочность усвоения географических
знаний школьников оказывают учебные географические умения и навыки. Овладение ними дают возможность рационально тратить время на выполнение
самостоятельной работы в классе и/или дома. Уровень сформированости таких
учений и навыков определяется способностью учеников работать с текстом и
иллюстрациями учебника географии, конспектировать школьную лекцию, осуществлять библиографический поиск, работать с компьютером, планировать
свою учебную деятельность и тому подобное.
Ведущее место в процессе обучения географии уделяется формированию
прикладных географических умений и навыков, направленных на непосредственное воплощение приобретенных географических знаний в практику и во
многом сопряженных с получением географической информации из различных
источников знаний и ее дальнейшим использованием.
К прикладным умениям и навыкам относятся следующие:
1) распознавать отдельные географические объекты изучения и их структурные части;
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2) анализировать природные и социально-экономические процессы и явления;
3) сопоставлять и сравнивать объекты изучения, прежде всего природно-территориальные комплексы и т.д.;
4) устанавливать географические причинно-следственные связи, в частности определять влияние различных факторов на ход природных и социально-экономических процессов;
5) давать комплексные характеристики объектам изучения (синтезировать
новые географические знания);
6) обобщать, систематизировать и делать выводы мировоззренческого характера.
В процессе обучения географии особое внимание уделяется овладению
учащимися умениями и навыками учебного моделирования, к которому относятся, прежде всего, их умения применять различные графическо-знаковые
учебные модели. По своей сути разновидностями умений и навыков использования моделей географических объектов изучения являются картографические
и геоинформационные, к которым относятся разноуровневые умения и навыки
работы учащихся с бумажными, цифровыми и другими географическими картами.
Опыт творческой деятельности учащихся основывается на использовании
их способности к критическому мышлению и усвоенных ранее умений эффективного поступательного созидания в области географии. Такой опыт, последовательно накопленный, проверенный и испытанный на практике, может обеспечить способность школьников к творческому решению жизненных задач и
проблем географической направленности.
В общем, творческая деятельность учащихся – это такая деятельность, которая не имеет заранее заданных точно очерченных результатов, и направлена
на поиск и созидание качественно нового или совершенствования и развитие
уже известного. В творческой деятельности нельзя выделить конкретные этапы
или систему действий, поскольку она имеет индивидуальные особенности и
зависит от особенностей мышления учащихся и уровня сформированности их
интеллектуальных умений и личных качеств. Итак, опыт творческой деятельности не усваивается как сумма определенных знаний или способов действий,
а формируется в результате последовательной и целенаправленной совместной
деятельности ученика и учителя.
Эмоционально-ценностный и мировоззренческий компоненты ПГКУ
представлены соответствующими отдельными предметными компетентностями учащихся (Таблица 2). Эмоционально-ценностному компоненту ПГКУ
соответствует эмоционально-ценностное отношение учащихся к окружающей
среде и человеческой деятельности в ней, а мировоззренческому – географическое видение мира.
Эмоционально-ценностный компонент ПГКУ непосредственно связан с
формированием общекультурных ключевых компетентностей школьников. Характеризуя этот компонент необходимо отметить, что эмоции, чувства, убеждения, взгляды, установки и правила поведения школьников должны основываться на их эстетическом восприятии окружающей среды и экологическом
сознании. То есть, на формирование этого компонента должен быть направлен
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Таблица 2
Эмоционально-ценностный и мировоззренческий компоненты предметной
географической компетентности учащихся
Компоненты
ПГКУ
Эмоциональноценностный

Отдельные предметные
Содержание отдельных
географические
географических компетентностей
компетентности учащихся
учащихся
Эмоционально-ценностное
отношение учащихся
к окружающей среде
и человеческой деятельности
в ней

Мировоззренчес Географическое видение
кий
мира

1) эмоции и чувства;
2) убеждения и взгляды;
3) морально-экологические
ценности и установки;
4) правила поведения в
окружающей среде
1) способность к исторически
обусловленному целостному
отображению окружающей среды
и общественно-экономических
процессов в ней;
2) понимание природных,
демографических и социально-
экономических объектов, процессов
и их взаимодействия;
3) способность мыслить
пространственно и комплексно

учебный материал, в котором освещаются расовые, этнические, экологические и другие проблемы человечества. Кроме того, эмоционально-ценностный
аспект обучения географии непосредственно связан с развитием оценочной деятельности учащихся. Учителю, который и сам не должен быть равнодушным
к изучаемому материалу, необходимо научить детей оценивать географические
объекты, процессы и явления с точки зрения того, насколько они интересны и
значимы. Способность к оценочным суждениям и умозаключениям имеет решающее значение для формирования убеждений, взглядов и этических норм
поведения учащихся.
Поскольку современную географию можно отнести как к естественным,
так и к общественным наукам, географическое видение мира – это часть естественнонаучной и общественно-научной картины мира. Таким образом, географическое видение мира – это один из компонентов ПГКУ, который обеспечивает формирование способности школьников понимать природные и общественно-экономические процессы, протекающие в окружающей среды в их исторической обусловленности и целостности. Такая способность основывается,
прежде всего, на знаниях о природе Земли, населении, мировой экономики и их
взаимодействии, на умении мыслить пространственно и комплексно. Формирование этого компонента ПГКУ обусловлено взаимодействием индивидуального
восприятия окружающей среды учащимися и современного научно-географического интегрированного отражения мира, с которым они знакомятся на уро131

ках. То есть, в процессе обучения географии должен происходить постепенный
переход от бытового видение мира к научно-географическому, а учитель должен направлять свои усилия на организацию учебно-познавательной деятельности учащихся, направленной на обеспечение такого перехода.
ВЫВОДЫ
На современном этапе развития географического образования осуществляется переход от традиционного к компетентностному обучению географии.
Предметная географическая компетентность трактуется как способность к применению полученных географических знаний, умений и навыков, ценностных
установок и специфического географического мышления, сформированных на
основе интеллектуальных возможностей и жизненного опыта учащихся, необходимых для их оптимальной деятельности в окружающей среде, предвидения
последствий такой деятельности и решения собственных жизненных задач и
проблем.
Основными компонентами ПГКУ являются содержательный, операционный, эмоционально-ценностный и мировоззренческий. Этим компонентам соответствуют, в свою очередь, отдельные предметные компетентности учащихся
– географические знания, географические умения и навыки, опыт творческой
деятельности в области географии, эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде и человеческой деятельности в ней, географическое видение мира.
Проектирование уроков географии на основе конкретизированных компонентов ПГКУ позволит учителям направлять свою педагогическую деятельность на достижение заранее определенного конечного результата обучения –
отдельных предметных географических компетентностей учащихся.
Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что обоснование и
определение содержания ПГКУ обеспечит широкое внедрение компетентносного подхода и, как следствие, позволит модернизировать современное географическое образование.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2017 • Sofia

Дискусии
МОРФОБЛЕМИ
Димитър Пърличев1
Авторът продължава критичния си анализ на основните понятия в геоморфологията, предлагайки нова класификационна единица – морфоблеми. Те представляват
кратерите върху земната повъхност от метеоритните бомбардировки. Този тип „форми
на релефа“ („морфоструктури“ според автора) не са намерили досега място в най-известните и употребявани класификации на земния релеф поради неутралното и неточно
название „астроблеми“. Очаква названието „структурна геоморфология“ да бъде заменено от синонима й „морфотектоника“. Възразява срещу изискването всяко понятие в
геоморфологията да остава в първичния си вид, за да се осигури „естествения подбор“
на понятията в нея като гаранция за развитието й. Илюстрира някои предимства на генетичната класификация на морфоструктурите.
Ключови думи: релеф, морфоструктури, морфотектури, морфоскулптури, морфолити, морфоблеми.

MORPHOBLEMES
Dimitar Parlichev
Abstract. The author continues his critical analysis of the key concepts in
geomorphology, offering a new classification unit – morphoblemes. They represent the
craters on the Earth’s surface from meteorite bombardment. This type of “forms of relief”
(“morphostructures” according to the author) have not yet found their place in the most famous
and used classifications of land relief due to the neutral and inaccurate name “astroblemes”.
The authoir expects the name “structural geomorphology” to be replaced by its synonym
“morphotectonics”; objects to the requirement that any concept in geomorphology remains in
tis primary form to provide “natural selection” of the concepts as a guarantee for its evolution;
illustrates some advantages of genetic classification of morphological structure.
Keywords: relief, morphostructures, morphotectures, morphosculptures, morpholithes,
mofphoblemes.
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В статиите си „Морфотектури, морфоскулптури и морфолити“ (Пърличев, 1989) и „Морфоструктури“ (Пърличев, 1992) авторът излага схващанията
си за основните класификационни единици на земния релеф чрез съществена
корекция на тези, предложени от Герасимов (1946), променяйки обема и съдържанието на обозначаващите ги понятия. Основното понятие на геоморфологията – „релеф“, е наследено от морфологията (морфография и морфометрия)
– най-старият и вече уводен раздел на геоморфологията, в който би трябвало да
си остане като такова, и да бъде заменено от съответстващото му, всеобхватно
по обем понятие „морфоструктура“, отнасящо се към ранга на категориите в геоморфологията, за което са дадени необходимите обяснения (Пърличев, 1992).
Извън класификацията обаче остават сравнително рядко срещаните форми на земния релеф, които се дължат на въздействието на космическия фактор
върху него, в частност на метеоритните бомбардировки на земната повърхнина,
оставящи следите си върху нея в течение на цялата геологическа история на
Земята. Това са т.нар. „астроблеми“ (термин, предложен от Р. Дитц през 1963
г., в превод от гръцки „άστρον“ – звезден, и „βλήμα“ – рана). Щукин (1980) дава
следното определение: „Астроблема – кръгло, затворено понижение на земната повърхност, понякога заобиколено от кръгов вал; древен метеоритен кратер.
Характеризира се със силна раздробеност и особен метаморфизъм на основната
скала в дъното на кратера, често погребано под голямо количество по-млади
седименти“. Астроблемите са с различна ширина (от метри до стотици километри) и дълбочина (от метри до стотици метри), оставени от по-големите метеорити, достигащи до земната повърхност.
Различията между двата основни типа астроблеми – ударни и взривни, са
добре изяснени в книгата на Кац и др. (1989), но не са предмет на настоящата статия. Важен в случая е основният извод, който може да се направи от
изнесената в посочения труд информация за астроблемите, относно отношението форма–съдържание. А именно, че и при тях, както и при всички останали морфоструктури (Пърличев, 1992), се потвърждава пълното съответствие,
т.е. конформност между формата на релефа, от една страна, и съпътстващите
я промени в геоложкия субстрат, който я изгражда, от друга, установено от
Худяков (1985). С други думи, на специфичния морфоложки облик отговаря
също толкова специфичен геоложки субстрат, резултат от специфичния морфогенетичен процес – огромната температура и налягане, предизвикани от мигновените ударни деформации на скалната земна повърхност от метеоритните
тела. Това съотношение е добре илюстрирано на няколко фигури в книгата на
Кац и др. (1989) чрез схематични напречни разрези на различни по размери
астроблеми. От тях става пределно ясно, че на специфичната форма на релефа
(кръгова негативна форма) отговаря сингенетична на нея геоложка структура
със специфичен веществен състав и строеж, включена между формата на релефа отгоре и точковия пунктир, ограничаващ отдолу променения геоложки
субстрат. Самият пунктир маркира тясната преходна зона от променения към
непроменения скален състав и строеж и лесно се установява чрез геофизични
методи и сондажи.
Именно за този тип геоложки структури, които Дитс нарича астроблеми, в
настоящия материал авторът предлага по-точното (защото отстранява погрешната асоциация със звездите и ги свързва с релефа) геоморфоложко название
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морфоблеми („рани в/на релефа“), разглеждайки ги като морфоструктури, т.е.
съотношението форма–съдържание и при тях се явява основен класификационен признак. Това е четвъртият тип морфоструктури, наред с обособените вече
три – морфотектури, морфоскулптури и морфолити (Пърличев, 1989).
Интересно е да се знае към коя от основните класификационни единици на
релефа другите автори отнасят астроблемите. Странно, но в известната на автора литература указания по този въпрос липсват. Например Мысливец (1998)
ги разглежда, без да ги причислява към нито един член от класификацията на
Герасимов (1946) – геотектури, морфоструктури и морфоскулптури. В книгата
за кръговите структури авторите й (Кац и др., 1989) в нито един случай не ги
наричат морфоструктури (в общоприетия смисъл на това понятие – като тектонски обусловени, т.е. ендогенни форми на релефа). По същите причини те
не ги отнасят и към морфоскулптурите, които пък се дължат на екзогенните
процеси в хидро-атмо-крио-биосферата, действащи въху земната повърхнина и
захранвани от слънчевата енергия. В терминологичния справочник на Уфимцев
и др. (1979) астроблемите се споменават като метеоритни кратери сред дългата
поредица от земни кратери, но не и като морфоструктури. Описвайки ги накратко, Щукин (1980) също не взема отношение към тяхната класификационна принадлежност. Най-страното е, че и самият Герасимов не ги е удостоил с дължимото внимание. Това донякъде е обяснимо с факта, че генетично те нямат нищо
общо с основните единици на неговата класификация, защото са образувания,
причинени от извънземен фактор.
По същата, а и по други причини, те липсваха и в класификацията на автора на настоящата статия. Независимо от това, поради специфичния фактор
и морфогенетичен процес според него те се вписват отлично в категорията на
морфоструктурите, защото отговарят на изискването да имат съответната специфична форма и съдържание и под названието морфоблеми намират своето
естествено място в класификацията му като четвърта морфоструктурна класификационна единица.
Понятието „релеф“ е основно в морфологията, но продължава да се употребява като такова и в геоморфологията, което затруднява разработването на
теоретичните й въпроси (Пърличев, 1994). В геоморфологията то следва да продължи да фигурира, но като съставно на понятието морфоструктура – обемно-площно геоложко тяло, включващо два сингенетични компонента – релефа
и генетично свързания с него геоложки субстрат. Или по-точно казано: „Морфоструктура – обемно-площно, геолого-геоморфоложко образувание, възникнало в резултат на взаимодействието на земната кора с атмо-хидро-крио-биосферата или с Космоса, между чиято съвременна повърхнина и определен
участък от земната кора съществуват най-тесни пространствени, генетични, възрастови, структурни и функционални връзки и отношения, които
обуславят неговата относителна еднородност, цялостност и автономност“
(допълнение по Пърличев, 1992). Заслужава да се отбележи, че в това определение не е посочен водещ фактор, докато при съставните му морфотектури водещ е ендогенният, при морфоскулптурите и морфолитите – екзогенният, а при
морфоблемите – космическият фактор. Именно това позволява на понятието
морфоструктура да заема обединяващата роля на категория по отношение на
въпросните четири по-нискоразрядни понятия.
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Ако в перспектива бъде възприет предложеният обем и съдържание на
понятието морфоструктура, ще се наложи от само себе си отпадането на названието структурна геоморфология, тъй като цялата съвременна геоморфология според автора е по същество структурна, т.е. геоморфологията е наука за
морфоструктурите, а не за формите на релефа. Тогава понятието структурна
геоморфология ще бъде заменено от синонима й морфотектоника, чийто обект
на изследване са морфотектурите (Пърличев, 1989). А това би сложило сложи
край и на дискусията около понятието морфоструктура, продължила от появата
му до наши дни.
Като се взаимстват понятията от класификацията на Герасимов, но се
адаптират обемът и съдържанието към съответните термини, тук съзнателно
се нарушава едно неписано изискване – всяко понятие да се запазва във вида,
предложен от автора му. Това условие обаче възпрепятства „естествения подбор“ и прецизирането на понятията в геоморфологията, т.е. усъвършенстването на нейния познавателен инструментариум, което води до натоварването й
с излишни, често употребявани само от авторите им понятия. Поради това се
получават твърде големи различия в тълкуването им. Термините обаче трябва
да отговарят на съответстващото им съдържание и обем, което улеснява логическите операции и комуникациите при търсене на общи решения. В геоморфологията се получи терминологичен хаос от хилядите нови понятия, нахлули
в нея през втората половина на ХХ в. Това също допринесе за неуспеха на
геоморфолозите (предимно от страните на бившия СССР) в опита им за създаване на общата теория на геоморфологията (въпреки прогнозите, че тя е въпрос на близкото бъдеще – Пърличев, 1994). Този неуспех се потвърждава и от
съпоставянето на две съобщения на два геоморфоложки семинара в Иркутск,
посветени на теоретичните проблеми на геоморфологията, с времеви интервал от 13 години (Вапцаров, Мишев, 1989) и (Караваев, Лебедева, Сковитина,
2011).
Освен всичко друго заслужават внимание и някои удобства, които създава
предложената класификация при нейната употреба. Например, наскоро образуван метеоритен кратер ще наречем разбира се морфоблема. Ако той е вече
запълнен донякъде или изцяло от по-млади от него наноси (морфолити), логично е да се наименова блемо-лит. Ако пък поради общо издигане на района по
регресивен път или по разлом e отводняван вече от река, вкопала долината си
в него, тази усложнена морфоблема би могла да се нарече блемо-лито-скулптура или блемо-лито-текто-скулптура и т.н. Това подреждане е в зависимост
от последователността на дооформилите морфоблемата процеси или по относителното им участие в довеждането й до съвременния облик по отношение на
една първична повърхнина. По-същественото е, че названието ще бъде научно
издържано, тъй като ще бъде резултат от щателни, включително теренни изследвания. Същевременно то акцентира на количествената оценка на различните фактори и на балансовия метод в морфогенетичния процес. А базиращата се
на генетичната класификация на морфоструктурите легенда на общата геоморфоложка карта (представяща едновременно морфологията, геоложкия строеж,
възрастта, генезиса и динамиката на различните морфоструктури върху нея),
ще гарантира по-високата научна и практическа стойност на геоморфоложкото
картиране и райониране.
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Юбилеи и годишнини
ЖИВОТ, ДОСТОЕН ЗА ПОДРАЖАНИЕ
(по случай 115 години от рождението
на проф. Илия Иванов)
През месец юни тази година се навършиха
115 години от рождението на уважавания от географското съсловие в нашата страна проф. Илия
Иванов – физикогеограф, ландшафтовед и убеден
геоморфолог. По този повод може би трябва да
изразим нашето уважение към добрия учител,
като отново се върнем и припомним приносите
му за развитието на географските науки, неговата
учебна и преподавателска дейност за подготовката на научни кадри за бъдещи изследвания, да
преценим от днешни позиции неговите заслуги и
приноси за развитието на нови и съвременни научни направления в географските науки, за реализираните идеи при решаването на редица практико-приложни проблеми на геоморфологията и
ландшафтознанието. Необходимо е да оценим и неговата обществена дейност
в българското географско дружество, чиято стогодишнина ще честваме следващата година.
Илия Иванов Христов е роден през 1902 г. в малкото планинско село Буцелево в най-чисто българската околия след освобождението от турско робство
– Босилеградската. Това село, разположено в полите на Църноок (Дукатска планина), е едно от най-бедните села на Краището. Поради тази причина младият
юноша е принуден да емигрира в Кюстендил, където завършва гимназиалното
си образование, работейки през свободното си време, за да се издържа. От 1922
г. в продължение на 5 години той е волнонаемен учител в различни основни
училища в Монтанско и Радомирско. След като спестява минимално количество средства, се записва за студент по География в Софийския университет,
вероятно повлиян от идеите и делото на земляка си Йордан Захариев – дописен
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член на БАН. Завършва висшето си образование през 1931 г., след което става
учител първоначално в гр. Бургас, а след това в Софийската търговска гимназия. Тук той натрупва богат педагогически опит, а същевременно се подготвя
и за научноизследователска дейност в областта на геоморфологията. През 1949
г. е поканен да започне работа като преподавател в катедрата по Обща физическа география на Университета. За кратко време той разработва няколко научни
проблема и през 1952 г. е вече доцент. Става и научен ръководител на новооснованата катедра по Физическа география на България и континентите. През 1962
г. той е удостоен и със званието професор. Ръководейки в научно отношение
своята катедра, организира и дейно работи в кръжока към катедрата по Геоморфология. Тук той разгръща своите педагогически умения и подготвя множество
млади изследователи, които по-късно се изявяват като добре подготвени научни
работници.
През целия си научен живот проф. Илия Иванов се занимава с геоморфоложки проблеми. Разработва въпроси преди всичко в областта на климатичната
геоморфология, като проучва еволюцията и сегашния облик на редица планински и котловинни територии. Между тях непременно следва да се отдели внимание на разработката му за Северозападна Рила и Сапаревобанската котловина
и двете му цялостни геоморфоложки работи за Пернишката (Димитровската)
и Радомирската котловина. В разработката за Северозападна Рила специално
внимание трябва да обърнем и на проблема за подножните стъпала, които авторът задълбочено разглежда, като привежда редица доказателства за съществуването на две нива, които по-късно са изследвани по-подробно от чл.-кор. проф.
Кирил Мишев.
Проф. Илия Иванов много добре работи и в колектив, в резултат на което излизат от печат редица негови статии с редица колеги от катедрата, като
проучванията за Източна Рила, Скринския пролом, Пиринското подножие (3
статии) към Санданско-Петричката котловина, оградните планини на Софийската котловина, периглациалния релеф на Рила и др. Във всички тези статии
той се спира на нови моменти в науката Геоморфология. Установява льосови
и льосоподобни седименти, източно от гр. Бобошево. Говори за наличието на
четири нива в Пиринското подножие, за форми на релефа от типа на каменните
ледници (без да ги именува) по северния склон на Белмекен.
Говорейки за геоморфоложкото наследство на проф. Ил. Иванов, не може
да не отбележим неговите приноси за практиката с редица разработки за КИПП
– София за Софийско-Пернишкия подрайон и за нуждите на язовири и каскади
в Рила.
За пишещия тези редове най-големи са неговите заслуги за развитието на
физическата география и особено нейния по-млад клон – Ландшафтознанието.
Тази негова достойна роля е разгледана подробно в монографията „Ландшафтна география на България“ (Велчев, Пенин, Тодоров, Контева, 2011, с. 21-23),
където е анализирана съвместната с професорите Д. Димитров и П. Пенчев разработка „Относно развитието на физическата география в България“ (Изв. на
БГД, 1970). В нея Ил. Иванов, възприемайки идеите на ландшафтознанието,
разработва една широка програма за бъдещи изследвания в страната ни, като
акцентира на изясняването на вътрешната структура, на връзките и взаимозависимостите на комплексите. Говори за развитието на геофизиката и геохимията
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на ландшафта, на биогеографските проучвания, на геолого-георафското развитие на териториите. Говори и за ландшафтното прогнозиране, за разработка на
методологията и на методите, прилагани в ландшафтознанието. С това той възражда развитието на ландшафтознанието, разработвано пред Втората световна
война от Ив. Батаклиев, Д. Яранов, Игнат Пенков и други автори.
В изпълнение на тези свои виждания той разработва голям научен труд за
КИПП – София, обхващащ териториите на Софийски и Пернишки окръг.
С това не се изчерпва научното творчество на проф. Ил. Иванов. Задължени сме да отбележим неговите трудове за геоморфоложката и физикогеографската подялба на България. Те са докладвани на конференции и на първия национален конгрес през 1966 г. на географите, организиран от БГД под неговото
председателство.
Не бива да забравяме и преподавателската му дейност с четените от него
лекции по Геоморфология на България, Физикогеографско райониране на България, Физическа география на България и някои специализиращи дисциплини
по геоморфология.
Изминаха 115 години от рождението на проф. Ил. Иванов и 40 години от
неговата кончина, но той не е забравен от членовете на неговата катедра, която
сега носи друго име, и начертаната от него програма продължава да се изпълнява. Нека да си спомним и отчетем заслужено достойните му приноси за развитието на българската география от втората половина на ХХ век.
Вечна признателност към делото и успехите на нашия учител – проф. Илия
Иванов!
Ангел Велчев
115 YEARS SINCE THE BIRTH Of PROF. ILIYA IVANOV
This material is devoted to the 115th anniversary of the birth of the prominent Bulgarian
geographer Prof. Iliya Ivanov. The author recalls his great contribution to the development
of physical geography and to the foundation of landscape science, his teaching activities in
the preparation of future scientific staff and his public activities in the Bulgarian geographic
society, whose 100th anniversary is celebrated in 2018.
Angel Velchev
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