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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia

АНАСТАС ИШИРКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК 
НА ГЕОГРАФСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ1

Стефан Карастоянов2

ANASTAS ISHIRKOV – A FOUNDER OF GEOGRAPHIC SCIENCE 
IN BULGARIA

Stefan Karastoyanov

Abstract: The Paper is a critical analysis of 
the life and the scientific of the Patriarch of the 
Geography in Bulgaria – Acad.Prof. Anastas Ishirkov. 
This brilliant scientist has made the fundamental 
investigation in the development of geography as 
a science. His great erudition and broad scientific 
interests enabled A.Ishirkov to set the bases of 
geography as a discipline. Analysing his scientific 
studies, he has always remained on an active civil 
position, faithful to national ideals.

След Съединението на княжество Бълга-
рия и Източна Румелия през 1885 г. и послед-
валата я Сръбско–българска война (независи-
мо че остава васална към Османската импе-
рия) за България се откриват изключителни 
възможности да стане най-силната и проспе-
рираща страна на Балканите. Откроява се бла-
гоприятното й географско положение. Наша-
та страна е „средецът“, сърцевината на Балканския полуостров. Положението й 
на границите на две цивилизации – християнска и ислямска, й дава още тогава 

1 Доклад, изнесен на Юбилейната научна сесия в чест на 150 години от рождението на акад. 
Анастас Иширков, състояла се в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ на 04.04.2018 г. 

2 Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;

Анастас Иширков
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огромни възможности за бързо приобщаване към цивилизована Европа. Това е 
така, защото географското пространство на България има висока геополитиче-
ска стойност. Геополитическото положение на България силно благоприятства 
икономическото сътрудничество с всички балкански страни. В този период се 
полагат основите на социалната, икономическата и политическата модерниза-
ция на България. Правителството на Стефан Стамболов очертава пътя на ней-
ното модерно европейско развитие. Чрез икономически просперитет и висока 
степен на образование на населението се повишава националното ни самочуст-
вие. По това време (1888 г.) се създава и първото Висше училище в България и 
е приет законът за народното образование, които култивират националния инте-
лектуален елит в продължение на десетилетия. Приети са и много други закони, 
насърчаващи развитието на българската индустрия и земеделие. 

Географията, както и другите науки, се появява в българското общество 
в тази епоха, когато младата българска държава се чувства в състояние да се 
наложи като водеща сила на Балканите. В първите две десетилетия след Осво-
бождението на България географските изследвания се извършват обикновено 
от чужденци. Важен момент в развитието на географията в България настъпва 
след откриването на първата Катедра по география през 1898 г. при Висшето 
училище (по-късно Университета). Географската наука изпитва силното вли-
яние на състоянието на географията в света. Още с откриването на Катедрата 
по география тя тръгва по пътя на антропогеографията (географията на човека 
или човешкото общество). Нейн пръв ръководител е патриархът на географи-
ята в България проф. д-р Анастас Иширков – възпитаник на Фридрих Ратцел 
и Фердинанд Ритхофен и на немската географска школа. Голямата ерудиция и 
широките научни интереси позволяват на Ан. Иширков да постави основите на 
географията като наука. Дейността на човека и твореца Ан. Иширков винаги е 
била в хармония с нормите, приемани от обществото в края на ХIХ и началото 
на ХХ век. Творецът Ан. Иширков се изявява в рамките на обстановката, в коя-
то живее. Човекът Анастас Иширков е хармонично развита личност, оставила 
след себе си богата, светла следа, с изяви, пропити от всеодаен труд и дълбока 
хуманност. При него човекът и творецът са в единство. Науката, казва Волтер, 
е като Земята, можеш да притежаваш само малко от нея. Тази мисъл на вели-
кия французин не се отнася за акад. Анастас Иширков, защото той е природно 
надарен талант, който твори и за бъдещето. Ан. Иширков полага упорит труд, 
защото без труд няма нито таланти, нито гении. Талантът, пише Г.Флобер, е 
продължително търпение. За проф. д-р Анастас Иширков без съмнение може 
да се твърди, че той има солидна научна подготовка по география, история и 
литература. Владее отлично немски и френски език и класическите езици. Той 
познава всички основни направления на географската наука. За Иширков нау-
ката е организирано знание. Тя (науката) е не само знание, но и съзнание, т.е. 
умение да се използва знанието, както трябва.

Анастас Иширков е роден в гр. Ловеч на 05.04.1868 г. в старо и замож-
но еснафско семейство. Баща му се е занимавал с кафтанджийство, но умира 
твърде млад и оставя единствения си син сирак на година и половина. Малкият 
Анастас израства под нежните грижи на майка си – будна българка, закърмила 
своя син в любов към българския народ и към образованието. Завършва през 
1884 г. трети гимназиален клас в Ловеч. През учебната 1884–1885 г. се записва 
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в Априловската гимназия в Габрово. Премества се през 1888 г. в Търновската 
гимназия, която завършва същата година с отличен успех. През ученическите 
си години Анастас Иширков се проявява като буден и ученолюбив с голяма 
любов към литературата и народното творчество. По-късно тези негови инте-
реси намират конкретен израз в ранните му литературни произведения (ИБГД, 
1933). Ан. Иширков събира народни умотворения, които не са отпечатани, но са 
използвани в дисертационния труд на проф. Беню Цонев „Източнобългарския 
вокализъм“.

След завършване на гимназиалното си образование Ан. Иширков подава 
молба до Министерството на просветата да бъде назначен за учител в някоя от 
покрайнините на страната. Вместо очакваното назначение той получава пока-
на и стипендия да продължи образованието си в новооткрития през септември 
1888 г. Висш педагогически курс в София, който от началото на 1889 г. се пре-
именува на Висше училище, а от 1900 г. – на Софийски университет. Анастас 
Иширков приема предложението и е между 43-мата курсисти, с които се полага 
началото на висшето образование у нас. Той следва в Историко-филологиче-
ското отделение – историческата група. В това отделение четат лекции видните 
професори Л. Милетич, А. Теодоров-Балан, И. Шишманов и др. Общите пред-
мети, които се изучават, са гръцки и латински език, западен език, история на 
българската литература, педагогика, логика и психология, а специалните за ис-
торическата група са всеобща история, всеобща история на литературата, гео-
графия, етнография и история на философията (Арнаудов, 1939)

Вижда се, че Ан. Иширков следва твърде широк профил. „В края на трета-
та учебна година (1899-1891) на Историко-филологическото отделение – пише 
И. Георгов – излязаха и първите абсолвенти, общо 34. Това бяха първите мла-
дежи, добили висше образование на родна почва. Между тях беше и днешният 
професор по география – Анастас Иширков“ (Георгов, 1929). Независимо че в 
първите си години Висшият педагогически курс все още не е укрепнал орга-
низационно и не е разполагал с достатъчно подготвени кадри, Ан. Иширков и 
другите абсолвенти получават много добра основа за по-нататъшната си спе-
циализация и изграждането им като бъдещи учени.

През учебната 1891–1892 г. Ан. Иширков е учител във Варненската гимна-
зия, където преподава български език и география. По това време той продъл-
жава литературните си занимания. В тези години той печата редица стихотво-
рения и разкази. Изявите на Ан. Иширков в областта на литературата улесняват 
неговото изпращане през 1892 г. в Лайпциг на специализация по славянска фи-
лология. В началото той специализира при видния славист проф. Лескин, а по 
история – при проф. Лампрехт. По същото време посещава лекциите по геогра-
фия на видния немски географ Фридрих Ратцел и тези по философия на проф. 
Фолкелт (ИБГД, 1933). През тези години той написва и най-хубавите си разкази. 
Едновременно с това у него се засилва и интересът към историята, и то особено 
към българската. Известен от своите близки сродници братята Стефан и Иван 
Ватеви, че във Висшето училище се открива катедра по география, Анастас 
Иширков се ориентира окончателно и завинаги към географската наука. Следва 
допълнително още една година, където отново слуша лекции при Фр. Ратцел и 
под негово ръководство пише докторска дисертация на тема „Южна България“. 
През август 1895 г. полага успешно докторския си изпит (Пенков, 1987).



6

От септември 1895 г. е назначен за учител по география в Първа мъжка 
гимназия, София. По това време той продължава научната си подготовка, из-
вършва теренни географски проучвания и печата първите си статии с географ-
ско съдържание. Ценни са статиите му, в които разглежда мястото и значението 
на географията като учебен предмет. През второто полугодие на същата година 
МНП го изпраща на специализация в Берлин при известния географ Ферди-
над фон Ритхофен. През 1897 г. той се готви за обявения конкурс за доцент по 
география и етнография. Отпечатва 4 студии с географско съдържание. Сред 
тях по-значителни са „Долината на р. Осъм“ и „Антропогеографски бележки 
върху Балканския полуостров“ (ИБГД, 1933). Спечелва обявения конкурс и от 
01.02.1898 г. е назначен за редовен доцент във Висшето училище в София. От-
крива се нов период в развитието на географията в България. На 19 март 1898 г. 
той изнася встъпителната си лекция на тема „Задачи и съдържание на днешната 
географска наука“, отпечатана в сп. „Географски преглед“ (1898, кн. 12). Избо-
рът на темата подсказва, че пред Ан. Иширков в ранните години на научното 
му творчество е стоял въпросът за изясняване на предмета, задачите и изобщо 
методологическата основа на географската наука. За създаване на научните ос-
нови на географията у нас този въпрос е бил от първостепенно значение. В тази 
изключителна по значението си студия Ан. Иширков убедително показва мяс-
тото на географията в системата на науките. Нещо повече, за него географията 
е най-старата наука. Практически тя е възникнала заедно с човечеството. „Гео-
графията, като наука за Земята, пише Иширков, е една от най-широките дисци-
плини, и се намира в многостранни връзки с другите науки“ (Иширков, 1898). 
Той обръща специално внимание на границите на географията като наука. За 
него тя е широка наука, която има за предмет природата на земята и живота 
на хората. Чрез синтетичните методи според Иширков си служи специалната 
география, а чрез аналитичните – общата география. Хорографията според него 
може да се счита за трети основен метод в географията, който е своебразна 
комбинация от синтетичния и аналитичния метод. Ан. Иширков диференцира 
общата география на три основни дяла: 1. Обща физическа география, която 
има за предмет аналитичното изучаване на земната повърхнина; 2. Обща био-
логична география – занимава се с растителния и животинския свят; 3. Обща 
антропогеография – разглежда човека и неговите отношения с другите два дяла. 
Специалната география, или учение за страните, смята Иширков, се ползва от 
идеите и законите на общата география, тя изследва причинно-следствената 
връзка на конкретните природни и исторично-културни географски простран-
ства. Според него географията заема централно положение между естествените 
и историческите науки – тя ги съединява. Актуално и до днес е неговото твър-
дение, че антропогеографията може да се нарече още и културна география. 
Към антропогеографията принадлежат още народознанаието и политическата 
география. Тази негова студия поставя началото и на теоретичната география, 
както и на метагеографията, или наука за науката география.

Анастас Иширков е виден български учен, изтъкнат представител на гео-
графската мисъл в България, която ръководи повече от 35 години. Дейността 
му в Университета се развива по възходяща линия. В резултат на научните си 
постижения през 1903 г. е избран за извънреден професор, а през 1909 г. – за 
редовен. Научната и преподавателската му подготовка, както и упоритият труд, 
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позволяват той да развие университетската география близо до нивото на ос-
новните географски школи в света. Дълги години като единствен хабилитиран 
преподавател по география (до 1915 г., когато се хабилитира Жеко Радев) под-
готвя и чете лекциите по 17 географски дисциплини. За подготовката на тези 
курсове са необходими обширни познания, много труд и постоянство. За целта 
освен използваната географска литература той провежда теренни проучвания в 
България и Балканския полуостров. С научна цел посещава Унгария, Австрия, 
Чехословакия, Германия, Полша, Дания, Норвегия, Швеция, Англия, Нидерлан-
дия, Белгия, Франция, Швейцария, Италия, п-ов Мала Азия и др. Практически 
Анастас Иширков полага основите на почти всички географски дисциплини и 
направления у нас (Иванов и др., 1969).

За разнообразната си активна научна дейност в областта на географията и 
историята през 1906 г. е избран за действителен член (сега академик) на БАН. 
Той е ръководител както на катедра, така и на Географския институт при Уни-
верситета. Извоювал уважението на своите колеги, Ан. Иширков е избран за 
Декан на Историко-филологическия факултет през 1910/1911 г., 1918 /1919 г., 
1920/1921 г. Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“ е през учебната 1915/1916 г. По 
негова инициатива на 09.09.1918 г. е основано Българското географско друже-
ство, на което е председател до края на своя живот (06.04.1937 г.). Под негово 
ръководство от 1933 г. започват да излизат „Известия на Българското географ-
ско дружество“. Първият том на ИБГД е посветен на 35–годишния юбилей като 
преподавател на акад. проф. Анастас Иширков.

Учен с демократични убеждения, отличен познавач на българската геогра-
фия и история, на етнографията на балканските народи, Ан. Иширков с жар 
защитава нашите национални интереси като член на българската делегация при 
подписването на Букурещкия мирен договор от 1913 г. Той изпълнява важни 
политически, културни и научни мисии в Германия и Швейцария през Първата 
световна война. При всички свои участия Ан. Иширков се стреми с достойн-
ство, честно и обективно и на строга научна основа да защитава нашите нацио-
нални интереси, като за целта привежда обширни достоверни научни сведения 
и данни.

От голямо значение е и участието на проф. Ан. Иширков (заедно с най-из-
тъкнатите за времето си български учени като Л. Милетич, Б. Филов, В. Зла-
тарски, Й. Иванов, Ст. Младенов, Ст. Романски и др.) в научната експедиция в 
Македония и Поморавието през 1916 г. „В резултат на непосредствените научни 
изследвания се съдържат всички онези данни, които са необходими както за 
правилната насока на държавната политика в новите земи, тъй и за крепката 
защита на отечествените интереси в бъдещите международни преговори“ (На-
учна експедиция в Македония и Поморавието 1916, С., 1993). Това са основни-
те резултати от проведената научна експедиция. Така въпросът за българския 
характер на т.нар. „нови земи“ и за етнографските и политическите граници на 
България се поставят на здрави научни основи. 

Ан. Иширков се ползва със значителна за времето си известност не само в 
България, но и в почти цяла Европа. Поради големите заслуги към географията, 
историята и етнографията той е избиран за член на редица наши и чуждестран-
ни научни институти и дружества в Германия, Полша, Унгария и Чехослова-
кия. Голямо признание за неговата личност и дело е избирането му за почетен 
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председател на IV конгрес на славянските географи и етнографи през 1936 г. 
Ан. Иширков се отдава изцяло на науката. Колко предан е той на географската 
наука, какво е желанието му за преуспяването на Географския институт на Уни-
верситета, как съблюдава подготовката на научните географски кадри, както и 
за неговото родолюбие, може да съдим по посмъртното му завещание. В него 
той пожелава с всичките му спестявания в пари и ценни книжа, възлизащи на 
900 000 лв., да се основе фонд „Стипендия Ан. Иширков“ за специализация по 
география в чужбина за срок от две години и за създаване на фонд „Награди на 
студентски научни трудове по география в България“.

Научната и научноизследователската дейност на Ан. Иширков е интересна 
и многостранна. Той написва над 200 монографии, студии, статии, рецензии, 
отзиви. Значително е и научното му творчество, публикувано на основните ев-
ропейски езици. Той твори и в областта на други науки – история и етнография. 
Близо една трета от научните публикации на акад. Анастас Иширков са посве-
тени на проблеми, свързани със защитата на българските национални интереси 
чрез доказването на българската идентичност на населението в Тракия, Маке-
дония, Добруджа и Моравия. Значителна част от публикациите му осветляват 
редица спорни въпроси от историята и етнокултурния облик на населението на 
Балканите. Трябва да се подчертае, че една от големите му заслуги е излизане-
то на географията от описателността и преминаване в етапа на сравнителния 
анализ.

Първите работи са изцяло в областта на историята. Те са публикувани, пре-
ди да постъпи във Висшето училище. С по-голямо значение са „Момчил юнак“ 
(1895), „Крум“ (1895), „Крали Марко у старите западни историци“ (1896), 
„Някои подробности за заробването и смъртта на император Балдуин“ (1897). 
По-късно, вече като оформен географ, Ан. Иширков отново се връща към исто-
рическата тематика – „Из средновековната история на гр. Варна“ (1906), „Град 
София през XVII век“ (1912), „Де е станала Златишката битка в 1443 г.“ (1922), 
„Походите на крал Владислав III в България през 1443 и 1444 г.“ (1923) и др. 
(Динев, 1982). 

Практически много малко се знае за неговите белетристични творби. Ан. 
Иширков е член на редколегията на литературното списание „Български пре-
глед“. Той печата своите разкази освен в това списание и в сп. „Мисъл“, „Ис-
кра“, „Наш живот“ и „Извор“. Литературната критика от този период оценява 
по достойнство белетриста Ан. Иширков.

Ан. Иширков ни е оставил интересни трудове в областта на историческата 
география, написани с голяма задълбоченост и компетентност. Историческата 
география, счита Ан. Иширков, изучава конкретната география на миналото и 
нейното изменение през отделните исторически етапи. Ако тя се диференцира, 
може да се говори за историческа политическа география, историческа геогра-
фия на населението, икономическа, социална и културна география, историче-
ска регионална география. Сред трудовете по историческа география на Ан. 
Иширков с най-голямо значение са „Бележки за пътя Русе–Варна в ХVIII в. и за 
главните селища край него“ (1907) и „Чалъкавакският проход в Стара планина“ 
(1911). Авторът разглежда с особена вещина проходите в различните части на 
Стара планина и стига до извода, че тя никога не е изпълнявала ролята на „ет-
нографска и политическа граница“, какъвто е случаят с Алпите и Пиренеите. 
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Трябва да бъде спомената и книгата му „Град София през XVII в.“ (1912), която 
също е ярък пример за високата ерудираност и научна подготовка на автора. 
Ан. Иширков посвещава някои свои работи на етнографията. През 1905 г. той 
пуликува труда си „Накит у природните народи“, а през 1926 г. „Влиянието на 
културата върху слабокултурните народи“. Ценни етногеографски характерис-
тики се съдържат и в останалите му трудове.

Проф. Анастас Иширков посвещава значителна част от своите изследвания 
на политическата география и геополитиката. Той и неговите последователи 
Кр. Дрончилов, Ив. Батаклиев, Ж. Радев, Д. Яранов, П. Делирадев винаги са 
стояли на активна гражданска позиция (без какъвто и да е шовинизъм), вярна на 
възрожденските идеали и същевременно обективна и безпристрастна по отно-
шение на научните изследвания. Общо в творчеството на Ан. Иширков трудове-
те по политическа география и геополитика са 42. От тях 30 са публикувани на 
български език и 12 на чужди езици. Тематично те могат да се разпределят така: 
за Македония – 12 (5 са на френски език), за Западна Тракия – 4 (1 на френски 
език), за Добруджа – 8 (5 на френски език), за Източна Тракия – 1 на немски 
език, за т.нар. Западни покрайнини – 4. По общи политикогеографски проблеми 
Ан. Иширков има дванадесет публикации. Няма да бъде пресилено да се каже, 
че Ан. Иширков сполучливо изследва всички основни въпроси на политическа-
та география на България.

Ан. Иширков реагира своевременно на всеки международен акт, отнасящ 
се за промени в държавната ни територия. Особено внимание той отделя на 
политическите граници на България – тема актуална и до днес. Промените на 
нашите граници – било по силата на Берлинския договор или на другите между-
народни договори, той оценява като непочиващи нито на морфоложка, нито на 
етнографска, нито на историческа основа. Ан. Иширков реагира болезнено на 
резултатите от Междусъюзническата война. Неговата студия „България и Бяло 
море. Политикогеографски чертици“ (1914) отчита политическите реалности 
и критикува недалновидната политика на правителството по отношение на Бе-
ломорието. Преценката му за българския елемент в Беломорието е обективна и 
придружена от конкретни предложения за засилване на българския етнос в об-
ластта. Измененията в политическите граници на България след края на Първа-
та световна война намират отражение в много негови статии, но най-значима е 
„Мирният договор в Ньой и границите на българското царство“ (1929). Особено 
място в творчеството на Иширков заемат трудовете му, посветени на българ-
ските земи, останали извън пределите на страната ни в областите Македония и 
Тракия – „Принос към етнографията на македонските славяни“ (1907), „Охрид-
ското езеро и гр. Охрид“ (1914), „Македония, име и граници“ (1927), „Имена и 
граници на Тракия“ (1930) и др. 

Ан. Иширков разглежда и мястото на политическата география и геополи-
тиката като съставна част на антропогеографията. Това той прави в своята ста-
тия „Политикогеографското схващане за държавата“ (1929). За политическата 
география, смята Иширков, държавата е сбор от хора, които живеят на ясно оч-
ертана земя, следователно те са тясно свързани с една по-голяма или по-малка 
част от земната повърхност. Според него държавите са организми, индивиди. 
Иширков обръща специално внимание на формата и големината на държавата, 
като отделя астрономическото, географското и политическото положение. Ори-
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гинално е неговото становище, че политическата география има за предмет на 
изследване връзката на държавата със земята, като под това той разбира не само 
земната повърхнина, а и въздушната обвивка в нейните най-различни климати-
чески прояви, водата, растенията, животните и минералните богатства. Най-го-
лям е интересът му към Македония. За него не съществува съмнение, че т.нар. 
Македонски въпрос възниква след несправедливото решение на Берлинския 
конгрес, в чиято основа не стои историческата истина, а интересите на Велики-
те сили. Иширков е убедителен (следващите 100 години доказаха това), когато 
посочва лошото стопанско положение на Македония, предизвикващо икономи-
ческа емиграция и в резултат на това – отслабване на българския елемент в 
областта. Той е първият балкански учен геополитик, който подкрепя (поради 
възникналия международен проблем с Македония) идеята да се даде автономия 
на областта. В статията „Впечатления от Македония“ (1910) той пише: „Така тя 
(Македония) ще се развие бързо и правилно, ще стане по-лесно пълноправен 
член между балканските държави, ще може с тях да прави съюзи и дори да 
се съедини към някоя държава, която е най-близка по население и култура и с 
която я свързват най-силни политко-стопански интереси“. Може ли нещо да се 
добави към тази блестяща политикогеографска прогноза на Анастас Иширков? 
Въпроса оставаме без отговор.

Забележителни остават отговорите, които Ан. Иширков дава на добилия 
популярност сръбски географ Йован Цвиич. Както е известно, в своите работи 
Цвиич чрез приомите на политическата география и геополитиката се опитва 
да обоснове претенциите на Сърбия към Македония и Косово. Така например 
Цвиич смята, че долината на Вардар е естествено продължение на Моравската 
долина (владяна от Сърбия) и би било „насилие срещу природата да се пречи 
на владетеля на долината на Морава да слезе в долината на Вардар и по нея до 
Солунския залив“. По повод горното твърдение Иширков (Географската връзка 
на Македония с България, сп. Македонски преглед I (1925, кн. 4) пише: „... той 
забравя, че когато България и Македония са били цяло, долината на Българска 
Морава, която му дава сега право да обоснове географските права на Сърбия 
върху Македония, е била в българска власт и то много по-дълги години, откол-
кото в сръбска“. И добавя: „Прави тъжно впечатление, когато един учен подчи-
нява науката на политическите домогвания на своето правителство. Понижава 
се много стойността на този учен, когато той, като разчита на незнанието на 
своите четци (читатели), не казва истината“. За Иширков студията на Цвиич 
няма характер на етнографска работа и прилича повече на брошура с „явна по-
литическа тенденция“. Ан. Иширков смята, че етническите процеси в Македо-
ния влизат в обхвата на общия глобален ход на народностната и националната 
консолидация на българския етнос, протекли н пределите на Добруджа, Мизия, 
Тракия и Македония. Особеностите са свързани, от една страна, с етническата 
пъстрота при силното преобладаване на българския елемент и голямото разно-
образие на вероизповеданията. 

На Добруджа той посвещава 8 свои изследвания. Отличен познавач е на 
Добруджанския проблем. В статиите си „България и Добруджа – политически 
и географски бележки“ , отпечатана на френски език в Берн през 1918 г., и „ 
Добруджа и румънските претенции“, отпечатана през същата година на френ-
ски език в Лозана, Ан. Иширков категорично установява, че при определяне 
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на политическите граници на България от Великите сили най-малко значение 
се отдава на етнографския облик. Великите сили според него прибягват към 
различни прийоми, като запазване „съотношението на силите на балканските 
държави“ и „осъразмеряване на територията“. 

Още в началото на своята творческа биография отделя значително място 
на училищната география. Неговите статии засягат въпросите за учебниците по 
география и тяхното усъвършенстване, учебните програми по география и на-
учната и методическата подготовка на учителите – „Географията в програмата 
на педагогическите училища“ (1896), „Подтик за реформата в учебния план по 
география“ (1896), „Няколко думи върху обучението по физическа и политиче-
ска география“ (1897) и др. С особена заслуга са неговите възгледи за това как 
трябва да се преподава географията в училище. В публикуваните от него мно-
жество рецензии той дава много ценни препоръки как да бъде изложен учебни-
ят материал. Ан. Иширков обръща сериозно внимание за изясняване на въпроса 
за съдържанието на географското обучение. Отлично запознат с тогавашното 
развитие на географията в другите страни, допринася много за обновяването на 
учебното съдържание в програмите. Актуално и до днес е неговото напомняне, 
че не трябва да се въвежда преждевременно в училищното обучение академич-
ната наука. В някои свои трудове Ан. Иширков развива идеята за включването 
на учителите по география в изследователската работа. Практически това той 
прави в своето „Упътване за изучаване на селищата в българските земи“, сп. 
Училищен преглед, XI (1906), кн. 2. Наред с това Ан. Иширков обръща сериоз-
но внимание в своя труд „Географски излети и научни пътувания“, отпечатан 
през 1921 г. в сп. Училищен преглед, бр. 5, на географските научни пътувания 
както за учениците, така и за учителите. „Нагледно, пише Иширков, учениците 
трябва да установят връзката на природата с човешката дейност“.

Ан. Иширков подпомага българското учителство, като периодически изда-
ва „Географски проучвания на България“, „Библиографски бележки“, „Географ-
ско проучване на царство България“ и др. Със същата цел през 1931 г. публику-
ва подробна „Географска библиография“.

А. Иширков има изключителен принос в областта на географията на на-
селението и селищата. На тази тематика са посветени 47 от трудовете му, като 
най-многобройни и най-ценни са тези за селищата. Ан. Иширков публикува 
програмната статия „Упътване за изучаване на селищата в България“ (1906). 
Тази статия дава указания за изучаване на географското положение, типа на се-
лищата, видовете и формите на къщите и селскостопанските сгради, произхода 
на имената на селищата и също така на носията, старините, занаятите и др. Ос-
новополагаща остава неговата фраза, че за да изучим всестранно нашия народ, 
„трябва преди всичко да изучим неговите селища – най-висшия изразител на 
неговата материална култура“. Селищаната мрежа според Иширков е изграж-
дана в продължение на много векове и при разнообразни природни условия. За 
него възникването и развитието на селищата е обусловено както от природните 
условия, така и от редица исторически, обществено-икономически, политиче-
ски, етнически, демографски фактори. Наред с това той смята, че специфика-
та на географското положение на българските земи и ранното им историческо 
заселване са важна основа за възникването на селищата от най-дълбока древ-
ност. В студията си „Характерни черти на градовете в царство България“ (1925) 
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Иширков систематизира много умело познанията си за българските градове. На 
първо място той обръща голямо внимание на богатата им и сложна история, на 
второ – на тяхното възникване и обявяването на 92 селища за градове до 1925 г. 
(Пенков, 1987). Ан. Иширков прави първия сериозен опит у нас за класифика-
ция на градовете по стопански функции – промишлени, селски, занаятчийски, 
рибарски, търговски, рударски и др. Наред с това той класифицира селищата 
и по външен облик и застрояване (пръснати и събрани), по административни 
функции (столица, областен център, общински център), по произход и възраст 
(тракийски, елински, римски, български, средновековни, съвременни и др.)

Ан. Иширков не оставя цялостно областно-географско проучване, затова 
пък публикува голям брой статии, отнасящи се до отделни селища. По-важни 
от тях са „Град Варна – културно-географски бележки“ (1904), „Девненските 
извори и тяхното поселищно и стопанско значение“ (1906), „Град Солун. По-
литикогеографски и народностопански бележки“ (1911), „Град Враня и Вран-
ско. Културногеографски и исторически бележки“ (1918), „Град Елена“ (1925), 
„Град Копривщица, поселищно-географски чертици“ (1926), „Град Ловеч“ 
(1929) и др. В редица книги и статии Ан. Иширков разработва някои от про-
блемите на столицата София. С много голяма историко-географска стойност 
е книгата му „Град София през XVII век“ (1912). Своите идеи за София той 
доразвива в студията „Град София“ (1928). Няколко студии Ан. Иширков пос-
вещава на гр. Варна, където е учителствал. Най-значима сред тях е „Варна –к 
ултурно-географски бележки“ (1904). Ан. Иширков прави блестяща ретроспек-
тивна характеристика на Варна като културно-исторически център, като център 
за съобщения и търговия. Изчерпателни са характеристиките за етническата 
пъстрота на населението, които до голяма степен са оформяли физиономията 
на града. Ценна е и статията „Варна и Бургас“ (1929). Това е сполучлива харак-
теристика на двете най-големи български черноморски пристанища. Интересно 
за нас е неговото предвиждане, че бъдещето на двата града е в промишленото 
развитие, осигуряването на износа на България и изграждането на бъдещата 
българска Ривиера.

Оригинален е и неговият труд „Нашите селища във връзка с тяхната над-
морска височина“, публикуван в съавторство с Жеко Радев през 1906 г. Въз ос-
нова на разнообразен статистически материал, систематизиран по височинни 
пояси (0–200, 200–500, 500–900, 900–1400, 1400–2000 m), се дава вярна пред-
става за разпределението на населението на нашите селища (Пенков, 1987).

В областта на географията на населението акад. Анастас Иширков има зна-
чителни приноси както в теоретичен, така и в чисто практически план. За него 
броят и съставът на населението, характерът на възпроизводството и географ-
ското му разпределение играят първостепенна роля в социално-икономическо-
то развитие на България. Броят и народностният състав, естественият и меха-
ничният прираст и разпределение на населението според Иширков е резултат от 
историко-икономическото развитие на страната. Заслужават внимание статиите 
и книгите: „Грамотност на населението в Княжество България“ (1895) с акцент 
на териториалните особености на грамотността в страната, „Антропогеограф-
ски бележки върху Балканския полуостров“ (1897) – разглежда характера и 
географското разпределение на народностите в полуострова, „България. Гео-
графски бележки“ (1910) – направено е пълно изследване на антроположките и 
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етнографските особености, „Брой на българите“ (1921) – определя общия брой 
на българите, „Историко-политическия елемент в гъстотата на населението на 
България“ (1925) – изяснява ролята на изселванията и големите градове. С мно-
го голяма историкогеографска и политикогеографска стойност е статията му 
„Нашата културна степен“ (1924), където чрез богат статистически материал 
доказва, че българите са на по-високо равнище в сравнение с другите балкански 
народи. Нещо повече, знаменита остава неговата фраза, че „България е част от 
класическите земи на Европа“.

Научното творчество на Ан. Иширков има много широк диапазон. Като 
единствен хабилитиран преподавател по география в Университета е чувствал 
необходимостта наред с проучванията на политикогеографските, етническите и 
селищните проблеми, които главно са поглъщали неговото внимание, да харак-
теризира и природата на България с цялото й сложно многообразие. В резултат 
на това са неговите публикации за тектониката, релефа, климата и водите на 
нашата страна. Във връзка с проучването на морфологията на България Ишир-
ков фактически поставя началото на геоморфоложките изследване на страната. 
В студията „Тектоника на България“ (1905) системно се разглеждат различните 
морфографски единици на нашата страна. За всеки отделен случай е изтъкната 
зависимостта между геоложкия строеж и облика на дадена форма на релефа. 
Проф. Иширков установява редица закономерности, които съществуват при 
морфотектонските единици. Според него Саранската и Долнокамарската кот-
ловина са ерозивни, предиспонирани от разломна (процепна) тектоника, което 
сега се приема за всички Задбалкански котловини (Иванов и др., 1969).

Анастас Иширков е първият български географ климатолог. Интересите му 
са насочени преди всичко към отделни елементи на климата и регионалната 
климатология. С по-голямо значение са статиите му „Няколко бележки върху 
температурата на въздуха в София“ (1902), „Няколко бележки върху валежа в 
София“ (1902) , „Вятърът и гр. София“ (1906) и др.

Анастас Иширков е основоположник и на хидроложките изследвания в 
България. До средата на 40-те години на ХХ век никой географ в България ос-
вен него не е правил хидроложки изследвания. Заслужават внимание работите 
му „Глава Панега“ (1900), „Гебедженско езеро“ (1905), „Девненските извори 
и тяхното стопанско значение“ (1906) и „Хидрография на България“ (1909). 
Особено ценни са неговите анализи на карстовите извори в България. Прави 
научно обоснована прогноза за бъдещото стопанско значение на карстовите 
извори. Практически той е автор на първата нучна систематика както на кар-
стовите извори, така и на минералните извори в България. С подобно значе-
ние са хидрографските характеристики на езерата (особено тяхната генетична 
класификация) в България. Затова неслучайно Иванов и др. (1969) считат, че 
това е най-значителният принос на Иширков в областта на хидрологията. Ан. 
Иширков е един от първите, поставили началото на лимноложките изследвания 
в България. Наред с това той прави подробна хидрографска характеристика на 
всички реки и тяхните водосборни басейни в България.

Акад. проф. Анастас Иширков поставя началото и на историческата карто-
графия у нас с „България в средновековните карти“ (1909), „Пояснителни бе-
лежки към Карта на сегашная Болгарiя, Тракiя, Македонiя и на прилежащите 
земли от Александър Х. Русет, Страсбург, 1842“ (1924).
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В историята на СУ „Св. Кл. Охридски“ името на акад. проф. Анастас Иши-
рков символизира началото и утвърждаването на географията като наука и учеб-
на дисциплина. Определено може да се каже, че Ан. Иширков е олицетворение 
на българската духовна енергия. Той полага основите на собствена географска 
школа. Освен това той очертава пътя на нейното модерно европейско развитие. 
Изключително големи са неговите заслуги за създаването и организирането на 
Географския институт в Университета. Трудовете на патриарха на българската 
география Анастас Иширков са основополагащи, класически. Тяхното зна-
чение не е намаляло и досега. Прочут антропогеограф-политикогеограф, Ан. 
Иширков е признат представител на географията и в чужбина. Със своята на-
учна ерудиция и гражданска позиция акад. проф. Анастас Иширков се нарежда 
сред най-големите учени на своето време
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 
ЗА ПЕРИОДА 1992–2011 Г. В КОНТЕКСТА НА ПРОЦЕСИТЕ 

НА ДЕПОПУЛАЦИЯ

Надежда Илиева1 

През последните десетилетия човешкият капитал придобива все по-голямо зна-
чение. Той се разглежда като водещ фактор в съвременното развитие, имайки предвид, 
че демографското развитие е тясно свързано с икономическото. Човешкият капитал, 
заедно с неговите количествени и качествени характеристики, може да осуети или да 
ускори развитието на дадена територия. Тези тенденции придобиват друг ракурс, ко-
гато се разглеждат в пространствен аспект, като се вземат предвид спецификите на 
дадена територия. В настоящата публикация е разгледано влиянието на различни по 
своя характер фактори. Проследява се динамиката и особеностите на основните демо-
графски показатели и влиянието им при формирането на броя на населението по на-
селени места, прилагайки метода на Webb (1963) за периода 1992–2001 г. и 2001–2011 
г. Анализират се териториалните диспропорции на депопулационните процеси, които 
са обвързани с началото на тяхното проявление. С помощта на инструмента “Inverse 
distance Weighted” (IDW) в ArcGIS за пространствен анализ и визуализация с голяма 
подробност и детайлност са очертани ареалите с различна степен на проява на депопу-
лационните процеси.

Ключови думи: селски селища, депопулация, структура на нарастване/намаляване 
на населението, типологизация на селските селища, ареали с различна степен на проява 
на депопулационните процеси 

TYPOLOGY OF THE RURAL SETTLEMENTS IN BULGARIA FOR 
THE 1992-2011 PERIOD IN THE CONTEXT OF DEPOPULATION PROCESSES

Nadezhda Ilieva

Abstract: In recent decades, human capital has become an increasingly important 
topic of study. It is regarded as a leading development factor, given that the demographic 
development itself is closely linked to the overall economic development. Human capital 
- with its quantitative and qualitative characteristics - can hinder or accelerate the overall 
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development of a given territory, especially when viewed in a spatial aspect, taking into 
account the specificities of that same territory. This study has found that the polarization of the 
depopulation processes is a result of various social, economic, demographic, ethno-cultural, 
political, psychological, natural, ecological and other factors. The spatial expansion of the 
depopulation processes is examined based on the study of the main demographic indicators 
on a settlement level. The depopulation processes in rural settlements are much deeper than in 
urban settlements. Significant spatial disparities are also observed. The relationship between 
the starting moment of depopulation processes and their magnitude over the last 25 years has 
been proved. The influence of the regional centers on the demographic development of the 
adjacent settlements has also been outlined. In most villages, extreme negative thresholds have 
been reached, which define the deepening unfavorable demographic trends in the future. Only 
a limited number of villages exhibit population growth. The trend of population concentration 
in the middle-sized and large urban settlements, together with the dropout of numerous very 
small villages from the settlement network, continues. The complete depopulation of many 
small villages located mainly in mountainous and peripheral areas leads to a number of 
negative consequences associated with serious difficulties in the development of these areas 
in the near future. By typologizing the villages using the classic method of John Webb (1963), 
the trends in population dynamics have been traced for the 1992-2001 and the 2001 -2011 
subperiods, based on the degree of influence of the two main components that determine 
the population number change - the natural increase/decrease and the positive/negative net 
migration rate. In the 2001-2011 subperiod, the number of villages belonging to the types that 
exhibit the most unfavorable demographic situation has grown compared to the 1992-2001 
subperiod. Using the IDW tool in ArcGIS for spatial analysis and visualization, areas with 
varying degrees of depopulation have been outlined in great detail.

Keywords: rural villages, depopulation, population growth/decrease structure, typology 
of rural settlements, areas with varying degrees of depopulation 

УВОД

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България 
в настоящето и бъдещите десетилетия, е свързано с тенденциите в развитието 
на демографските процеси. Тези проблеми са със силно диференциран харак-
тер в отделните части на страната въпреки открояващите се много общи чер-
ти. Задълбочаващата се демографска криза и свързаните с нея неблагоприятни 
количествени промени на параметрите на демографската ситуация се отлича-
ват с много по-голяма интензивност при селското население и достигат такива 
прагови състояния, при които се наблюдава трайна дестабилизация в режима 
на естественото възпроизводство. Въпреки общите черти в демографските по-
казатели на селските селища се наблюдават и някои специфични особености 
при формирането на броя на населението им и основните компоненти, които 
дефинират демографските промени. В тази връзка основната цел на настоящото 
изследване е да се направи типологизация на селските селища в България в за-
висимост от структурата на нарастване/намаляване на населението за периода 
1992–2011 г. 

За изпълнение на поставената цел се дават отговори на следните въпроси:
– Какви са особеностите тенденциите в демографското развитие на селско-

то население в България?
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– Какви са регионалните особености на основните демографски показате-
ли на селското население в България?

– Кои територии са най-силно засегнати от депопулационните процеси в 
селата? Каква е степента на обезлюдяване на селските селища? 

– Какви са основните фактори, които влияят върху наблюдаваните регио-
нални различия в демографските процеси на селското население?

– Какви типове населени места се формират в зависимост от динамиката 
в броя на населението им и основните детерминанти, които определят тази ди-
намика?

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Темата, свързана с депопулацията на селските територии, причините за 
нейната поява и развитие, основни характеристики, териториални проявления, 
последици и т.н., намира място в редица разработки (Мичев, 1978; Гешев, 1990; 
Младенов, 2006, 2014, 2015; Цеков, 2014, 2015; Казаков, 2015; Mladenov, Ilieva, 
2012; и др.). 

Според Младенов (2015) „демографската ситуация на дадена територия 
представлява комплексна количествена и качествена оценка на възпроизвод-
ствените процеси и възрастовите структурни изменения за даден период от 
време. В определена територия демографската ситуация може да се разглежда 
като многомерна характеристика на икономическото развитие на достигнато-
то равнище на урбанизация и на репродуктивното и миграционното поведение 
на населението“. Типът демографска ситуация на дадена територия определя 
степента на депопулация. В най-общия смисъл на думата под депопулация се 
разбира намаляване на броя на населението на дадена територия. Според Мла-
денов (2014) „от геодемографска гледна точка под обезлюдяване се разбира 
такава степен на намаление на броя и промени в структурите на населението 
на дадена територия, които водят до трайна невъзможност за възпроизводство 
на населението в нея. За да се говори за обезлюдяване на тези територии или 
населени места, трябва да се наблюдава необратимо намаление на броя на насе-
лението и нарушен положителен баланс на действителния прираст (от естест-
вения прираст и миграционно салдо)“. Под депопулация на селските територии 
се разбира намаляване на броя и гъстотата на населението в селските ареали 
в резултат на отрицателния естествен прираст и изселването на населението 
към градовете в търсене на работа и по-висок стандарт на живот. Според Цеков 
(2014) причините за разгръщането на селската депопулация в България се ко-
ренят в миналото и имат политически и икономически характер: стихийното и 
неравномерно във времеви и пространствен аспект развитие на страната; тясна-
та обвързаност на селската икономика с аграрното производство; отнемането на 
земята и инвентара и създаването на псевдокооперации (ТКЗС); масовата без-
работица в селата; аграрната пренаселеност на селските райони; стихийно раз-
виващата се „планова“ социалистическа индустриализация и свързаната с нея 
още по-стихийна урбанизация; нищожното заплащане на труда на бившите зе-
меделски стопани; изместването на селото от града като икономически, социа-
лен и културно доминиращ феномен в България, като ролята на поддържащи 

2 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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центрове в националната селищна мрежа е поета изцяло от градските средища 
и др. Тези причини предизвикват мащабно изселване от селата към градовете 
още в края на 50-те години на ХХ век, което през периода 1958–1975 г. достига 
размери от порядъка на 80 хил.–100 хил. д. годишно (Цеков, 2014). Тези миг-
рационни потоци формират най-важната демографска компонента на урбаниза-
цията в България и са основната причина за възникването на селската депопу-
лация. До средата на 70-те години на ХХ век основното структуроопределящо 
направление във вътрешната миграция е село–град. Постепенното му затихва-
не, както посочва Цеков (2015), се дължи на редица причини от демографско и 
икономическо естество: от една страна, продължителните и масови изселвания 
на хора предимно в средна и млада възраст от селата подриват демографския 
потенциал за възпроизвеждане на оставащото в тях население и автоматично 
стопяват контингентите за бъдещи изселвания (потенциала на миграция), и от 
друга, намаляване на потенциала на градовете и промишлените съсредоточия 
да приемат все повече и повече мигранти. 

Младенов (2014) класифицира обезлюдяването по различни признаци спо-
ред: причините; степента и силата на проява; честотата на проява (еднократно, 
нееднократно, непрекъснато); продължителността на периода на проява (крат-
косрочна, средносрочна и дългосрочна); тенденциите (намаляващи, стабилни и 
нарастващи) и политиките. При характеризиране на степента и силата на про-
ява на обезлюдяването за българските условия той възприема следната скàла 
при двата основни показателя, характеризиращи динамиката в броя на населе-
нието: 

– Средногодишен темп на прираст: средногодишно намаление на населе-
нието до -1% – ниска степен на намаление; от -1 до -2 % – умерена степен на 
намаление, над -2 % – висока степен. 

– Относително изменение на броя на населението между крайната година 
спрямо басизната година, измерено в проценти – слабо (намалението на на-
селението за даден период е под 10 %); умерено (10–20 %); силно (20–60 %); 
критично (60–80 %) и безвъзратно (над 80 %). 

Пространствената експанзия на депопулацията може да се разкрие на раз-
лични териториални нива, за които има съпоставими данни – населени места, 
общини, области, статистически райони. Обхватът на териториалните единици 
определя и степента на подробност и детайлност на направеното изследване. 
В настоящата разработка тенденциите в развитието на депопулационните про-
цеси и структурата в промените на броя на населението са разгледани на ниво 
населено място. Периодът на изследването обхваща годините след настъпилата 
политическа и социално-икономическа трансформация в България – от 1992 г. 
до 2016 г. То се базира на данни от преброяванията на населението през 1992, 
2001 и 2011 г. и текущата демографска статистика на Националния статистиче-
ски институт за периода 1992–2016 г.

В зависимост от тенденциите в изменението на броя на населението и сте-
пента на влияние на двата основни компонента (естествен и механичен при-
раст) е направена типологизация на населените места, използвайки метода на 
Webb (1963). Чрез прилагане схемата на Webb се формират четири типа с на-
растване на населението (І тип – с положителен механичен (Мпр) и естествен 
прираст (Епр), при който Мпр>Епр; ІІ тип – с положителен механичен (Мпр) и 
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естествен прираст (Епр), при който Епр>Мпр; ІІІ тип – с положителен естест-
вен прираст и с отрицателен механичен прираст при Епр>Мпр; VІІІ тип – с 
отрицателен естествен прираст и положителен механичен прираст при Мпр>Е-
пр), и четири типа с намаляване на населението (ІV тип – с положителен ес-
тествен и отрицателен механичен прираст при Мпр>Епр; V тип – с отрицателен 
механичен и естествен прираст при Мпр>Епр; VІ тип – отрицателен естествен 
и механичен прираст при Епр> Мпр; VІІ тип – положителен механичен и отри-
цателен естествен прираст при Епр> Мпр) (фиг.1).

Всяко едно географско изследване има за цел да очертае пространства със 
сходни характеристики на базата на научно подбрани показатели. При прокар-
ването на границите на тези територии су-
бективният фактор нараства в случаите, при 
които не се използват подходящи статисти-
чески, математически, геоинформационни 
методи и подходи. В настоящото изследва-
не очертаването на териториите с еднакъв 
интензитет на депопулационните процеси е 
извършено с приложението на инструмента 
“Inverse distance Weighted” (IDW) в ArcGIS 
като функция за пространствен анализ и ви-
зуализация (фиг. 2). 

IDW е част от Spatial Analys Tools и 
представлява метод на интерполация, чрез 
който слоят с точкови обекти се трансфор-
мира в растерно изображение. В случая под 
точков обект (клетка) се има предвид насе-
лено място, а под стойности – изменението в 
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броя на населението между базовата година (1992) и последната година (2016), 
изразено в проценти. При определянето на праговите стойности са взети пред-
вид предложената числова скàла от Младенов (2014), която отразява различи-
ята в интензитета на протичане на депопулационните процеси. Обособяването 
на броя на групите не е извършено самоцелно и отговаря на целевия принцип на 
изследването. Избраният показател – изменение в броя на населението за даден 
период, се намира в твърде сложно взаимодействие с показателите раждаемост, 
смъртност, естествен прираст, външни и вътрешни миграции, които са под вли-
яние на сложното съчетание между политически, икономически, социални, 
природно-екологични, етнокултурни, религиозни, психологически, демограф-
ски и т.н. фактори. През отделните периоди тези фактори се проявяват в раз-
лично съотношение и степен на влияние и определят промените в очертаните 
ареали с различна интензивност на депопулационните процеси. Важно е да се 
отбележи, че формираните ареали не са устойчиви във времето и пространство-
то и техните граници се променят през отделните периоди. 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ЕСТЕСТВЕНОТО 
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

За да се разбере интензивният процес на обезлюдяване и застаряване на 
населението, е необходимо да се проследи динамиката в естественото му въз-
производство като един от основните фактори, ускоряващи тези процеси. Още 
от 1975 г. отрицателните стойности на естествения прираст вече е фактор за 
намаляване на селското население (Младенов, 2006). През целия разглеждан 
период общата раждаемост на селското население в страната показва сходни 
тенденции на намаляване с това на градското. Една от причините е в характе-
ра на демографската трансформация, тъй като от началото на 90-те години на 
ХХ век населението навлиза в четвъртия етап на демографския преход (нама-
ляване на раждаемостта, нарастване на смъртността, отрицателни стойности 
на естествения прираст, които не могат да осигурят просто възпроизводство 
на населението). Друга основна причина, която задълбочава и ускорява ефекта 
на първата, е отражението на тежката икономическа криза върху негативните 
тенденции на демографските показатели.

В началото на 90-те години на ХХ век раждаемостта при селското на-
селение достига стойности от 10 ‰. През този период се провежда аграрната 
реформа, „БВП претърпява спад от повече от 30%, а реалните доходи ерози-
рат до една трета от равнището им от 1990 г.“ (Национална стратегия за де-
мографско развитие на Република България (2006–2020). Растящата инфлация, 
банковата криза от 1996 г. и последвалата финансова дестабилизация на стра-
ната допринасят допълнително за рязко свиване на репродуктивните нагласи 
на населението. В резултат на икономическата нестабилност и липсата на ясна 
перспектива за развитие селското население на България регистрира през 1997 
г. най-ниското в следосвобожденския период равнище на раждаемост (7,3 ‰). 
От началото на ХХІ век се създават благоприятни предпоставки за увеличаване 
на раждаемостта (9,4 ‰ през 2009 г.) в резултат от подобряване на макроико-
номическата обстановка, намаляване на безработицата, наблюдавания иконо-
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мически растеж, навлизането на фертилните контингенти, родени през 70-те 
години – период с предприети мерки за насърчаване на раждаемостта. Въпреки 
наблюдаваните положителни тенденции те имат временен характер и не могат 
да достигнат броя на родените деца в края на 80-те години на ХХ век нито в аб-
солютно, нито в относително изражение. По данни на НСИ раждаемостта при 
селското население през 2016 г. е 8,6 ‰. В абсолютно изражение през 2016 г. в 
селата са регистрирани 25 % (16 хил. д.) от родените в страната, но в сравне-
ние с началото на разглеждания период броят на родените в селата е намалял с 
около 22 % срещу 8 % при градското население. През целия разглеждан период 
градското население се отличава с по-висока раждаемост (в рамките на един-
два пункта) в сравнение със селското (фиг. 3а). Причина за това са по-младата 
възрастова структура на населението в градовете и по-големият брой родилни 
контингенти. 
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Друга тревожна демографска тенденция при селското население е високо-
то ниво на смъртността. В началото на 90-те години на ХХ век тя е от поря-
дъка на 17 ‰, след което продължава да нараства и достига 21,1 ‰ през 2016 г. 
Основен фактор, който определя нарастването на смъртността през последни-
те години, е свързан с демографското остаряване, или увеличаване на дела на 
населението в горните възрастови групи и намаляване на младото население. 
Допълнително негативно влияние оказва спадът на жизненото равнище, без-
работицата, ниските доходи, достъпът до качествено здравеопазване и др. За 
разлика от раждаемостта, при смъртността се наблюдават съществени различия 
в стойностите между градското и селското население. През целия разглеждан 
период се запазва разликата от осем-девет пункта (фиг. 3б), като по-високите 
стойности на смъртността в селата се определят от по-ускорените темпове на 
застаряване на населението в тях. 

Динамиката на раждаемостта и смъртността дефинират наличието на трай-
на тенденция на стесняване на естественото възпроизодство на селското на-
селение в България. В началото на 90-те години на ХХ век то е от порядъка 
на -7 ‰ (при градското все още е положителен), а през 2016 г. нараства с пет 
пункта и достига -12,6 ‰. Различията в стойностите на раждаемостта и смърт-
ността между градското и селското население обуславят и големите различия 
в стойностите на естествения прираст, като разликата е от порядъка на седем 
пункта в началото на 90-те години на ХХ век и нараства на десет пункта през 
2016 г. (фиг. 3в).

Фигура 4 (приложение) визуализира нивото на раждаемостта, смъртност-
та и естествения прираст в България в пространствен аспект. С най-ниска раж-
даемост (до 5 ‰), високо ниво на смъртност (над 30 ‰) и високи стойности 
на отрицателен естествен прираст (над -10 ‰) се отличават селата в Североза-
падна България, Краището, Централна Стара планина, Средна гора, източни-
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Фиг. 3. Раждаемост (‰) (а), смъртност (‰) (б) и естествен прираст (‰) (в) 
на населението в България за периода 1992–2016 г.
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те части на Западните Родопи, Странджа. С най-благоприятна за българските 
условия демографска ситуация (раждаемост над 10 ‰; смъртност до 15 ‰; 
с положителен естествен прираст, или до -5 ‰) се отличават селата с бълга-
ромюсюлманско население по поречието на р. Места и Западните Родопи, се-
лата с преобладаващо турско население в Източните Родопи, Североизточна 
България и Източна Стара планина, селата с висок относителен дял на ромско 
население, които са пръснати из цялата страна и не формират компактни те-
ритории, а делът на ромите в преобладаващата част от тях е над 30 %, както 
и селата, които се намират в близост до големите градове – София, Пловдив, 
Варна и Бургас.

ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В МИГРАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

През втората половина на ХХ в. и първото десетилетие на ХХI в. миграци-
ята оказва значително влияние върху развитието на селищната мрежа и води до 
изостряне на регионалните диспропорции в териториалното разпределение на 
населението, до още по-голямо засилване на поляризацията в демографското 
пространство, която се изразява в увеличаване на концентрацията на население 
в големите градове, от една страна, и нарастване на обезлюдяващите се тери-
тории, от друга. Според Цеков (2015) през периода 1985–1992 г. за първи път 
в новата демографска история на България броят на заселилите се от селата в 
градовете е по-малък от броя на заселилите се от градовете в селата. Регистри-
рано е почти двойно увеличение на дела на мигриралите лица по направление 
град–село (от 13,3 на 23,4 %).

Според Цеков (2015) през следващия период (1993–2001 г.) продължава да 
нараства относителният дял на мигриращите между градовете и от градовете 
към селата за сметка на намаляване на относителните дялове на потоците от 
селата към градовете и от селата към селата. Миграционното салдо между гра-
довете и селата отново е в полза на селата – 36 545 лица. 

Т а б л и ц а  1
Структура (в %) на мигриралите лица по направление на миграцията 

за периодите между преброяванията

Направление 
на миграцията

1985–1992 г. 1993–2001 г. 2002–2011 г. 2014 г.

Град–град 42,5 46,5 57,4 43,5

Град–село 23,4 26,1 18,4 26,3

Село–град 22 16,6 17,2 21

Село–село 12,1 10,8 7 9,2

Източник: Цеков (2015)
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През периода 2002–2011 г., за разлика от предишните два, се наблюдава 
намаляване на дела на изселилите се от градовете към селата (с девет пункта) и 
в посока село–село (с три пункта) за сметка на нарастването на дела по направ-
лението град–град и село–град. През същия период 218 хил. д., или 57,4 %, от 
вътрешните мигранти са се придвижили от град в град. Преселниците от гра-
довете към селата са 70 хил. д. (18,4 %). Следват мигрантите по направлението 
село–град с 65 хил. д. (17,2 %). Най-малък е потокът село–село 27 хил. д. (7 %). 
Освен на вътрешната миграция Цеков (2015) прави оценка и на ролята на външ-
ната миграция върху депопулационните процеси в селата. Според същия автор, 
позовавайки се на статистиката на НСИ, от 132 хил. д., трайно емигрирали зад 
граница през 2001–2011 г. български граждани, 26 хил. д. (19,7 %) са жители на 
селата.

През периода 1992–2001 г. населението в близо 1500 селски селища показ-
ва положителен механичен прираст (фиг. 5а – приложение). Селищата от тази 
група са пръснати по цялата територия на страната и се отличават с различ-
на големина, географско положение и изпълнявани функции. Икономическата 
криза от началото на 90-те години на ХХ век подтиква някои градски жители в 
пенсионна възраст да се върнат в своите родни места в търсене на по-благопри-
ятни възможности за преодоляване на тежкото икономическо положение. През 
2001–2016 г. тази група селища намалява с 1/3 и съставлява 32 % от селските 
селища. Високата безработица и невъзможността да се заводолят екзистенциал-
ните нужди на домакинствата засилват емиграционните движения по икономи-
чески причини от селата през периода 2001–2016 г. По този начин все по-често 
се формира модел на семейството, от което един или няколко членове работят 
в чужбина, за да подсигурят доходите за цялото домакинство. Този модел се 
запазва и през следващите години, което неминуемо се отразява на равнището 
на раждаемостта. 

В групата селища с положителен механичен прираст се включват различ-
ни по големина населени места. За разлика от предходния период, ареалът на 
разпространение селата с голям брой население се ограничава основно по Чер-
номорското крайбрежие и в териториална близост и функционална взаимооб-
вързаност с големите градове – София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Стара 
Загора, Плевен. Големите села, с над 1000 д., съставляват 7 %, а малките насе-
лени места, с до 200 д., са 46 %. Селата с население до 50 д. са разположени 
основно в обезлюдените територии, като Краището, Централна и Западна Стара 
планина и прилежащия Предбалкан, Странджа и др., като техните положителни 
стойности се формират при много малка демографска маса. 

През периода 2001–2016 г. продължава тенденцията младите възрастови 
групи от селата да мигрират в градските центрове в търсене на възможности 
за работа и подобряване на достъпа до медицински, търговски, жилищни и об-
разователни нужди. С отрицателни стойности на механичния прираст се от-
личават 68 % от селата в страната, от които 14 % (712 села) са с най-високи 
отрицателни стойности (над -20 ‰). От тях 2/3 са селища с до 50 д. население. 
В териториален аспект те са концентрирани основно в районите с най-висока 
степен на обезлюдяване – по Западните покрайнини, Сакар, както и в райони с 
висок относителен дял на турското население – Източни Родопи, Североизточ-
на България, Източна Стара планина. Последните населени места се отличават 
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със запазен демографски потенциал, населението им през социалистическия 
период не участва активно във вътрешномиграционните движения и са силно 
изостанали в социално-икономическо, културно, образователно, санитарно-би-
тово и пр. отношение. 

ДИНАМИКА В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТЕРИТОРИАЛНИ 
ОСОБЕНОСТИ В ДЕПОПУЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЕЛАТА 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 1992-2016 Г.

Селското население в България достига максимален брой през 1946 г. 
(фиг. 6). Данните сочат, че след тази година селата преживяват значителни де-
мографски загуби, които са резултат от отрицателния механичен прираст, а 
след средата на 70-те години на ХХ в. и от отрицателния естествен прираст. За 
разлика от селското население, градското достига максимален брой в годините 
преди началото на прехода, след което показва сходни характеристики по отно-
шение на динамиката. 

Между двете преброявания 1992–2001 г. населението на селата намалява с 
328 хил.д., или средногодишеният темп на прираст в тях е отрицателен (-1,6%), 
а до 2011 г. с още 428 хил. д., като темпът на прираст придобива още по-не-
благоприятни характеристики (-1,9 % средногодишно). През следващите пет 
години селското население намалява с още 113 хил. д., обаче темпът на при-
раст се повишава и достига -1,1% в резултат на нарастване на раждаемостта и 
ограничаване на емиграционните процеси. През 2016 г. селското население в 
България наброява 1 912 хил. д. С други думи, за период от близо 25 години сел-
ското население на България намалява с 31%, като 22 % от тях са от началото на 
новото хилядолетие. През периода 1992-2001 г. в структурата на намаляване на 
броя на населението в страната 59 % се падат на селското население, като през 

Фиг. 6. Динамика в броя на населението

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

10000000

19
00

19
05

19
10

19
20

19
26

19
34

19
46

19
56

19
65

19
75

19
85

19
92

20
01

20
11

Общо Градско население Селско население



26

следващите години (до 2016 г.) този дял нараства с 15 пункта и достига 76 %. 
Темповете на намаление на населението в градовете и селата се различават зна-
чително. Средногодишните темпове на прираст в градовете се движат между 
-0,3 и -0,5%, в резултат на което за периода 1992–2016 г. броят на градското на-
селение намалява с 8,6% (само за годините 2001–2016 г. с 4,7 %). Наблюдавани-
те различия в динамиката на броя на градското и селското население обясняват 
намаляването на относителния дял на селското население от 32,8 % през 1992 г. 
на 26,8 % през 2016 г. 

Задълбочаващите се процеси на депопулация променят обхвата, структу-
рата и стабилността на мрежата от населени места в България. През 1992 г. на-
пълно обезлюдени са 108 села (2,1%), а до 2016 г. техният брой нараства повече 
от два пъти и достига 246. Общият брой нараства с 255 селища през 1992 г. и с 
още 448 села през 2016 г., ако прибавим и групата села с до 10 д. Тези две групи 
селища формират 9,1 % от селата през 1992 г. и 13,6 % през 2016 г. 

Обезлюдяването на селските територии е основната причина за осеза-
емото присъствие на групите на малките, средните и особено най-малките 
села в структурата на селската селищна мрежа. През 1992 г. селата с до 500 д. 
население формират 64,2 % от селските селища (с 21,1 % население), като до 
2016 г. се увеличават с 11 пункта (29 % население). Нарастването на дела на 
тези групи селища е за сметка на големите (от 500-1000 д.), които намаляват с 
пет процентни пункта, и много големите села (над 1000 д.), при които намале-
нието е още по-осезаемо – със седем пункта. През 1992 г. в последната група 
се формира 53,5 % от селското населението, като до края на разглеждания 
период делът на тези селища спада с десет пункта във връзка с намаляването 
на населението в тях и преминаването им в по-ниска категория. В резултат на 
горепосочените тенденции средният брой жители в едно село от 537 д. през 
1992 г. намалява на 475 д. през 2001 г., 400 д. през 2011 г. и 376 през 2016 г. 
(фиг. 7). 

Малките и много малките села са разположени основно в Централна Стара 
планина и Предбалкана, Средна Западна България, Източните Родопи и Стран-
джа, като през годините се наблюдава разширяване на териториалния им обхват 
около тези ареали. Големите села са концентрирани основно около Софийската 
и Пловдивската агломерация и в териториите, благоприятни за развитието на 
земеделието, например в Централна Дунавска равнина (фиг. 8 – приложение). 

От голямо значение при формирането на сегашната демографска ситуа-
ция в селата е годината, през която е достигнат максимален брой на населе-
нието в тях (фиг. 9 – приложение) и чрез която може да се съди за времето, 
когато започват депопулационните процеси. Според Казаков (2014) същест-
вува зависимост между най-високите темпове на намаление на населението и 
най-ранния период на депопулация. Според същия автор, на примера на села-
та в Югоизточна България, различните начални моменти, от които започва ре-
дуцирането на населението в селата, донякъде зависят от различните темпове, 
с които протича кооперирането на обработваемите земи в отделните части на 
района. Според Казаков този процес не протича едновременно и по еднакъв 
начин. 

От съществено значение при определяне на времето на започване на депо-
пулационните процеси е географското положение на селските селища спрямо 
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Фиг. 7. Структура на селата в зависимост от техния брой през 1992, 2001, 
2016 г. (а); Разпределение на населението в селата в различни по категория 

селски селища в зависимост от броя на населението в тях (б)
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големите градски центрове, урбанизационните оси, промишлените съсредото-
чия, природногеографските условия, изпълняваните функции и селскостопан-
ската им специализация, етническия състав на населението и др. Времето на 
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достигане на максималния брой на населението е взето предвид при определя-
не на интензитета на протичане на депопулационните процеси. 

Наблюдават се съществени регионални различия относно динамиката 
в броя на населението в селата. Повечето селища, с някои изключения, по-
казват намаляване на населението. През периода 1992–2016 г. с нарастване 
броя на жителите се отличават 414 селища (8,1% от селата). Близо ¼ от тази 
категория се формира от много големите села (с над 1000 ж.) и заедно със 
големите села (с 500–1000 ж.) този дял достига близо 1/2. Като най-атрак-
тивни за привличане на населението се отличават големите селища, съсре-
доточени около Софийската и Пловдивската агломерация, които изпълняват 
разнообразни функции, намират се по основните урбанизационни оси или са 
с туристически центрове, разположени основно по Черноморското крайбре-
жие. Именно в тези селища населението достига максимален брой, отчетен 
през последните четири преброявания. Средните и малките села, които се 
отличават с нарастване на броя на населението, са два типа. Към единия тип 
спадат най-малките села, с българско население, чиито максимален брой е 
през 1934 г. или 1946 г., след което са обхванати (най-рано) от депопулацион-
ните процеси. Незначителното нарастване на броя на населението в тези села 
води до значително процентно увеличение. Към другия тип спадат селища с 
малък или среден на брой жители, предимно турски и ромски, които в близ-
кото минало или към момента се отличават с разширен тип възпроизводство, 
чийто максимален брой е отчетен през последните преброявания. Тези села 
са ситуирани в Източните Родопи, източните Задбалкански котловини или са 
пръснати в Лудогорието (фиг. 10). 

Деструктивните процеси в развитието на селската селищна мрежа се на-
блюдават с различен интензитет в отделните части на страната. През целия раз-
глеждан период, ако за базова година се вземе 1992 г., а за последна – 2016 г., 
се наблюдават следните особености по отношение на интензитета на депопула-
ционните процеси:

– Със слабо (под 10 %) и умерено (10–20 %) намаление на населението 
за целия изследван период се отличават 12,6 % от населените места в България. 
В пространствен аспект това са селските селища, населени с българомюсюл-
манско население по поречието на р. Места и Западните Родопи, с преоблада-
ващо турско население в Лудогорието, Герлово, Сланник, попадащи във функ-
ционалната зона на влияние на големите градове – София, Пловдив, Варна, Бур-
гас, както и някои села, разположени в източните и централните Задбалкански 
котловини. Около ¼ от тези селища спадат към най-големите (с над 1000 д.), а 
близо половината показват намаление на броя на населението в сравнително 
по-късен период – от началото на 90-те години на ХХ в. 

– Със силен интензитет на депопулация (20–60%) се характеризира 
най-многобройната група, в която попадат повече от половината от селските 
селища (53 %), чиито стойности на интензитета на депопулация се доближа-
ват в най-голяма степен до средните стойности в страната. Това е най-разпрос-
транената група, която не формира компактна територия. Към нея се включват 
различни категории селища по отношение на брой, етнически състав, начален 
период на започване на депопулационните процеси, географско положение, из-
пълнявани функции.
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– С критична степен на интензитет на намаляване на населението (60–
80%) се отличават 15,3 % от селските селища. Те са разположени в районите, 
най-рано обхванати от депопулационни процеси, като повечето селища показ-
ват намаление на броя на населението им още преди Втората световна война 
(например в приграничните общини по западната граница със Сърбия и Маке-
дония, Сакар-Странджанската област, Централна Стара планина, Южна Добру-
джа), както и в районите с висок относителен дял на турско (Източни Родопи) 
и българомюсюлманско население (Западни Родопи, приграничните територии 
по поречието на Места). Около ¾ от населените места спадат към категорията 
села с най-малко население – до 100 д. 

– С безвъзвратно висок интензитет на депопулационните процеси 
(с намаление над 80 %) се отличават 248 села. Основната част от тях са ло-
кализарани в районите, най-рано обхванати от процесите на депопулация, и 
спадат към групата на много малките селища с изчерпан демографски потен-
циал. Друга част са селата с висок относителен дял на турско население, което 
е въвлечено в интензивни емиграционни движения по време на т.нар. голяма ек-
скурзия след Възродителния процес и в продължилата, инерционно нестихва-
ща особено през последното десетилетие на ХХ век, емиграция. Тези селища 
са разположени в Източните Родопи и областта на Герлово, Сланник и Тузлу-
ка и са обхванати най-късно от депопулационни процеси. Отличават с това, че 
максималният брой на населението им се отчита през последното преброяване, 
преди рухването на социалистическата система – 1985 г. 

След прилагане на инструмента IDW в ArcGIS се очертават няколко ареала 
с висока степен на депопулация – Северозападен ареал, който се разширява 
през годините в източна посока и присъединява Северна Централна България; 
вторият ареал обхваща Краището; третият включва Източните Родопи и се раз-
ширява в западна посока; четвъртият – обхваща Сакар-Странджа и постепенно 
се разраства в северна посока, и в петия попада Южна Добруджа. Като отделни 
острови с нарастване на населението се очертават териториите около големите 
градове (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Велико Търно-
во), Черноморското крайбрежие и териториите, населени с българи мюсюлма-
ни, по поречието на Места и Западните Родопи (фиг. 11).

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТРУКТУРАТА НА НАРАСТВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО

Проявлението на депопулационните процеси в отделните части на страна-
та се отличават с различен интензитет. Динамиката на населението и степента 
на влияние на отделните компоненти (естествен и механичен прираст) са взети 
предвид при типологизацията на селските населени места. Прилагайки метода 
на Webb (1963) са обособени осем типа села. 

Към І тип села, за който е характерно нарастване на населението в резултат 
на положителен механичен прираст, надвишаващ положителния естествен при-
раст, през първия разглеждан период (1992–2001 г.), спадат 94 селски селища 
(фиг. 12а). През следващия разглеждан период (2001–2011 г.) техният брой е 78 
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(фиг. 12б). Разликата в броя между първия и втория разглеждан период се дъл-
жи на селища, преминаващи към друг тип (само седем села остават в І тип), от 
една страна, и на селища, идващи от друг тип (предимно от ІV), от друга страна. 
Селата от І тип са концентрирани по Черноморското крайбрежие, Западните Ро-
допи с преобладаващо население от българи мюсюлмани, като отделни селища 
с турско и ромско население са разположени в Лудогорието и Източна Стара 
планина. Тази локализация се запазва през целия разглеждан период. 

Към ІІ тип села, с нарастване на населението в резултат на положител-
ния естествен прираст, който надвишава положителния механичен прираст, 
през периода 1992–2001 г. спадат 39 селища. По отношение на географското 
си положение те се отличават с това, че са пръснати по цялата територия на 
страната, без да формират определени териториални съсредоточия. В преоб-
ладаващата си част тези селища са от групата на големите села, с висок от-
носителен дял на ромско и турско население. През следващия период (2001–
2011 г.) селищата от този тип наброяват 62. Увеличаването на селищата е за 
сметка основно на преминаването на населени места от ІV тип, като само 
седем села остават във ІІ, а останалите преминават към друг тип – от тях 
половината към ІV.

Към ІІІ тип села, с нарастващо население в резултат на положителния 
естествен прираст и отрицателния механичен прираст, през първия разглеж-
дан период (1992–2001 г.) се отнасят 82 селища, над 80 % от които са разпо-
ложени по поречието на р. Места. Характерно за тези села е, че населението 
им е българомюсюлманско и се отличава със запазен демографски потенциал 
и възрастова структура, отбелязват се съществено закъснение в протичането 
на демографския преход, ограничена миграционна активност в миналото, на-
растване на вънтрешномиграционните и емиграционните потоци след 1989 г., 
тенденция на повишаване на образователното равнище, свързана с миграция 
на младото население в университетските центрове в страната и чужбина, 
високи нива на безработица, което е предпоставка за нарастването на миг-
рационните потоци по икономически причини, и др. Всички тези изброени 
причини предизвикват намаление на населението по механичен път. Запазе-
ният възрастов състав и демографски потенциал, закъснението в протичането 
на демографския преход допринасят за формирането на положителен естест-
вен прираст, който успява да компенсира демографските загуби по механичен 
път. Останалите селища от този тип са единични села, ситуирани в Източните 
Родопи, Източна Стара планина, Лудогорието и са с турско население. През 
следващия период (2001–2011 г.) се отбелязва нарастване на броя на селата 
от този тип на 93. Повече от една трета от тях остават в него, а останалите 
преминават от І, ІІ и ІV тип. Наблюдава се съкращаване на ареала на разпрос-
транението им по поречието на р. Места и Западните Родопи, за сметка на 
увеличаването им в Източните Родопи и Източна Стара планина, населени с 
български турци. 

Към VІІІ тип спадат селата с нарастване на населението, което се дължи 
на положителния механичен прираст, успяващ да компенсира отрицателния ес-
тествен прираст. През 1992–2001 г. селата от този тип са 497. Формират се ня-
колко териториални съсредоточия предимно около зоните на влияние на някои 
областни центрове – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Габрово, 
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Хасково, Плевен, Благоевград, Сливен. Този тип е с най-голям брой селища 
от типовете, характеризиращи се с нарастване на населението. Причините за 
този брой са поскъпването на жилищата в големите градове и подобряване на 
пътната инфраструктура на входно–изходните им артерии, както и търсенето 
на по-качествена и екологична среда за живот. През следващия разглеждан пе-
риод (2001–2011 г.) този тип се отличава и с най-голямо намаление на броя на 
селищата, попадащи в него – с 94 %. Половината от тях преминават към типа 
с намаляване на броя на населението, като запазват характеристиките на двете 
компоненти, влияещи върху формирането на броя на населението (положите-
лен механичен прираст, който за разлика от предишния период не успява да 
компенсира отрицателния естествен прираст). Към този тип остават едва 25 се-
лища, които са съсредоточени в зоната на влияние на град Хасково. Последният 
пример демонстрира характерния за този период заселване на представители 
на турската етническа група от Източните Родопи в прилежащите низинни те-
ритории.

В ІV тип селски селища, с намаляване на броя на населението в резултат на 
положителния естествен прираст, който не успява да компенсира отрицателния 
механичен прираст, през 1992–2001 г. попадат 580 селища. Този тип е характе-
рен за селата, населени с българи–мюсюлмани по поречието на Места и Запад-
ните Родопи, и за селищата с преобладаващо турско население в Източните Ро-
допи, Лудогорието, Източна Стара планина, Герлово, Сланник и Тузлука. През 
последното десетилетие на ХХ век тези религиозни и етнически общности се 
отличават с разширен тип възпроизводство, селищата са със запазен демограф-
ски потенциал в резултат на положителния коефициент на естествен прираст, 
ограниченото участие на населението във вътрешномиграционните потоци в 
миналото. Към този тип се отнасят и селищата с компактно турско население, 
което не емигрира преди изселническите вълни през т.нар. възродителен про-
цес и последвалата го емиграционна вълна. През следващия разглеждан период 
селищата от ІV тип намаляват почти наполовина – 387 села. Селищата, които 
отпадат от него, се разпределят относително равномерно в останалите типове 
с намаляване на населението (V, VІ, VІІ тип), въпреки че незначителен дял от 
селата (около 15 %) се прехвърлят в типовете села с нарастване на населението 
– І, ІІ, ІІІ.

Към VІІ тип селища – с намаляване на населението в резултат на отри-
цателния естествен прираст, който преобладава над положителния механичен 
прираст, през 1992–2001 г. попадат 1907 села. Този тип е широко разпростра-
нен на територията на цялата страна, с изключение на селищата с относително 
благоприятна демографска ситуация и ситуирани в районите с компактно бъл-
гаромюсюлманско и турско население. Тези селища са типични за низинните 
и равнинните плодоронни части на Горнотракийската низина, Западна и Цен-
трална Дунавска равнина, както и за Краището, което е с изчерпан демограф-
ски потенцал и положителните стойности на механичния прираст се формират 
при незначителна демографска маса. През следващия период – 2001–2011 г., 
тези селища намаляват с 1/5 за сметка на увеличаването на селищата от V и 
VІ тип.

Към V и VІ тип се отнасят селата с най-неблагоприятна демографска си-
туация, с намаляващо население, при които и двата съставящи го структурни 
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елемента (естествен и механичен прираст) се отличават с отрицателен знак с 
различно съотношение, а именно: с преобладаване на отрицателния естествен 
прираст над отрицателния механичен прираст за V тип и с преобладаване на 
отрицателния механичен прираст над отрицателния естествен прираст за VІ 
тип. В сравнение с всички останали типове с най-голямо нарастване на броя 
на селищата се отличава V тип – през втория период този брой се увеличава 
с 90 %, относително по-ниско нарастване се отбелязва при VІ тип – с 15 %. 
Двете групи, взети заедно, формират 37 % от всичи села през 1992–2001 г., 
като този дял нараства на 57 % през следващия разглеждан период – 2001–2011 
г., което е доказателство за ускорено влошаване на демографската ситуация и 
засилване на процесите на обезлюдяване. За разлика от периода 1992–2001 г., 
когато селищата от V тип са ситуирани като отделни островчета, без да фор-
мират големи териториални съсредоточия, през 2001–2011 г. във връзка от 
нарастването на техния брой са наблюдават формирани плътни непрекъснати 
територии, обхващащи придунавския ареал от границата със Сърбия до запад-
ната граница на Лудогорието, Западна Стара планина, Западните пригранични 
територии, западната част на Горнотракийската низина, средното поречие на 
Тунджа, Сакар и Странджа. В пространствено отношение селищата от VІ тип 
напълно съвпадат с териториите, компактно населени с турско население. През 
целия период се наблюдава разрастване на териториалния обхват на този тип 
селища във връзка с постепенното преминаване на турското население в чет-
въртия етап на демографския преход и нестихващата емиграция, причините за 
която са икономически, за разлика от последното десетилетие на ХХ в., когато 
те са политически. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В направеното изследване е установено, че върху поляризацията на де-
популационните процеси влияние оказват различни по своя характер фактори 
– социално-икономически, демографски, етнокултурни, политически, психо-
логически, природни, екологични и др. Проследена е динамиката и особено-
стите на основните демографски показатели, характеризиращи естественото 
и механичното движение и влиянието им при формирането на общия брой на 
населението. Пространствената експанзия на депопулационните процеси е 
разгледана на ниво населено място. В сравнение с градовете в селата се на-
блюдава много по-остра проява на тези процеси и на съществените им тери-
ториални диспропорции, която води до още по-голямо засилване на поляри-
зацията в демографското пространство. Доказана е връзката между началото 
на депопулационните процеси и степента на тяхната проява през последните 
25 години. Подчертано е влиянието на областните центрове върху демограф-
ското развитие на обкръжаващите ги селища. С нарастване на населението се 
отличават ограничен брой села. Продължава тенденцията на концентрация на 
населението в средните и големите села и отпадането на редица малки села от 
селищната мрежа. В повечето села са достигнати крайно негативни прагови 
състояния, които дефинират задълбочаващите неблагоприятни демографски 
тенденции в бъдеще. Във всички изследвани села е налице значително обез-
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людяване, което е резултат от въздействието на различни по своя характер 
фактори. Обезлюдяването на множество села, които са разположени основно в 
планинските и периферните територии – пограничните и отдалечените от ос-
новните урбанизационни оси, има редица негативни последици, свързани със 
сериозни затруднения в развитието на тези ареали в недалечното бъдеще. Чрез 
типологизацията на селата, прилагайки класическия метод на Webb (1963), са 
проследени тенденциите в динамиката на населението и е установена степента 
на влияние на двата основни компонента – естествения и механичния прираст, 
които определят броя на населението на отделните селски селища за периода 
1992–2001 г. и 2001–2011 г. Установено е нарастването на броя села, които се 
отнасят към типовете с най-неблагоприятна демографска ситуация. С помощта 
на инструмента IDW в ArcGIS за пространствен анализ и визуализация с голя-
ма подробност и детайлност са очертани ареалите с различна степен на проява 
на депопулационните процеси. 

Групирането на селските селища в отделни типове би помогнало при дифе-
ренцирането на основните демографски проблеми и при създаването на адек-
ватни мерки за преодоляване на демографската криза в тях, съобразени със спе-
цифичните им особености.
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ДЕФИНИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Светла Георгиева1

Селските райони в ЕС се отличават с голямо разнообразие по отношение на тех-
ните природни, социално-икономически и институционални условия и особености. 
Изграждането на стратегии и прилагането на мерки за тяхното подпомагане налага 
необходимостта страните членки да дефинират и очертаят тези райони чрез използ-
ването на определени критерии. Целта на настоящата статия е да се направи анализ 
на подходите при дефиниране на селските райони както на международно, така и на 
национално ниво, да се разгледат основните международни класификации и типологии 
и използваната в тях методика. За постигането на тази цел е направен подробен преглед 
на международната литература по темата, както и на нормативната уредба в България, 
отнасяща се до селските райони.

Ключови думи: селски райони, дефиниции, критерии, типологии

DEFINITION OF RURAL AREAS

Svetla Georgieva

Abstract: The EU’s rural areas are characterized by great diversity in terms of natural, 
socio-economic and institutional conditions and features. Preparation and implementation of 
rural development strategies and measures determine the need to define and delimitate these 
areas by using certain criteria. The aim of this paper is to analyze the approaches to defining 
rural areas at both international and national level, to explore the international classifications 
and methodology used for delineation of rural areas. For this purpose, a detailed overview of 
the international literature on the topic and the legislation in Bulgaria related to rural areas, 
has been made.

Keywords: rural areas, definitions, criteria, typologies

1 Департамент География на НИГГГ – БАН; s.geo@abv.bg
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ВЪВЕДЕНИЕ

Селските райони са във фокуса на внимание на широк кръг изследовате-
ли, специалисти от различни области, политици и международни организации. 
Според обновената регионална типология на градските и селските райони пре-
обладаващо селските райони2 обхващат близо половината от територията на 
Европейския съюз (ЕС–28) и в тях е концентрирано около 20 % от неговото 
население. Характерно за тези райони е изключителното разнообразие по отно-
шение на икономическо и социално състояние, история, традиции, природни и 
културни особености. На това многообразие се дължат различията при дефини-
ране на селските райони в отделните страни. Определянето на териториалния 
им обхват е от първостепенно значение за идентифициране на специфичните 
проблеми в тези райони и търсенето на подходи за тяхното решаване чрез при-
лагането на стратегии и политики на ЕС за развитие на селските райони. 

Настоящото изследване се фокусира върху особеностите при дефинира-
нето на селските райони и разработените типологии, очертаващи различните 
типове територии – от преобладаващо селските, през междинните категории 
райони до тези с типичен градски характер. Целта е да се анализират основни-
те аспекти при дефиниране на селските райони както на международно, така и 
на национално ниво, да се разгледат различните типологии, разработени и при-
лагани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
и ЕС. 

Методиката на изследването включва сравнителен анализ на различни де-
финиции на селските райони и използваните на международно равнище тери-
ториални класификации и типологии. За целта е направен преглед на официал-
ни и работни документи, доклади и публикации на ЕС, ОИСР и ООН, научни 
публикации и разработки, както и съществуващата нормативна уредба в Бълга-
рия, отнасяща се до селските райони.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сложността от прилагането на точна дефиниция за това какво е селски ра-
йон е илюстрирана от примера със страните, членуващи в ОИСР. Понятието 
селски район се използва в един по-широк смисъл, като то описва определени 
части от отделна страна, които се отличават с относително малък брой или гъс-
тота на населението или с определени социално-икономически характеристики 
(OECD, 1994). Макар на практика официално определение да не съществува, 
дефиницията, разработена от ОИСР въз основа на критериите гъстотата на на-
селението, неговото териториално разпределение и наличието на урбанизиран 
център, е сред най-използваните при сравнителни анализи на международно 
ниво.

2 Категория, определена съгласно преработената типология на градските и селските райони, 
която класифицира регионите от ниво NUTS3 въз основа на дела на населението в селските грид 
клетки.
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Успоредно с това страните от ОИСР използват свои собствени национал-
ни дефиниции. В някои от тях селските райони се определят като остатъчна 
категория (т.е. като такива които, не са „градски“ или „агломерирани“), а не 
спрямо характерните им особености. Дори когато те се разглеждат като оста-
тъчно пространство, двете понятия за градски и за селски райони невинаги се 
допълват изцяло, особено в страни с висока гъстота на населението. Селското 
пространство включва в себе си сложна комбинация от елементи, като край-
градски територии, села, малки градове, индустриални зони, природни паркове, 
планини, езера и т.н., които са смятани за „неградски“ (UN, 2011).

ОИСР (OECD, 1994) посочва, че за очертаване на селските райони в раз-
личните страни членки най-често под внимание се вземат три основни аспекта, 
на базата на които се формулира и съответната дефиниция, а именно:

− размерът на териториалните единици и съответното йерархично равнище 
в териториалната структура;

− критериите, използвани за характеризиране на териториалните единици 
на съответните нива;

− количествените прагове, прилагани за определяне на границата между 
селските и други райони.

РАЗМЕР НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ И ЙЕРАРХИЧНИ РАВНИЩА

Големината на основните териториални единици, използвани в нацио-
налните дефиниции за селските райони в страните от ОИСР, варира значи-
телно по отношение на население и територия. Така например френските об-
щини (communes), които са най-малките административни единици в Европа, 
имат средно около 1500 жители и площ от 15 km2, докато английските райони 
(districts) обхващат средно 118 хил. жители на територия от над 500 km2. Дори и 
в рамките на една страна съществуват големи различия в териториалните еди-
ници от едно и също йерархично ниво. Окръзите (counties), които в Съединени-
те щати се използват като основен „градивен елемент“ при анализ на селските 
райони, имат средно население от около 80 хил. жители и площ от почти 3000 
km2. От гледна точка на площта американските counties са много по-малки в 
източните, отколкото в западните части на страната (UN, 2011).

В практиката на страните членки на ОИСР при класификацията и анализа 
и на селските райони се разграничат две равнища на териториална йерархия 
(OECD, 1994):

– Местно ниво, на което териториалната структура е много подробна. 
Включва малки (не задължително най-малките) административни или статис-
тически единици. Анализът на селските райони обикновено се основава на тези 
местни териториални единици, когато се отнася до очертаване на „хомогенни“ 
райони, които могат да бъдат класифицирани като селски или градски.

– Регионално ниво, на което териториалната структура е с по-ниска сте-
пен на детайлност. Териториалните „градивни елементи“ са административни 
единици от по-високо йерархично ниво, като области или провинции, или прос-
транство, в което се „формира“ пазарът на труда. На това ниво акцентът при 
анализа се поставя върху функционалните отношения и по-широкия контекст, в 
който се „осъществява“ политиката за развитие на селските райони. Обикнове-
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но тези по-големи региони не могат да бъдат класифицирани само като селски 
или градски, а като повече или по-малко селски в зависимост от степента на 
проявление на „селския“ характер на територията. 

Разграничението между двете йерархични равнища – местно и регионал-
но, е от основно значение при определяне на концептуалния подход. Без него 
би било трудно да се опише сложността на проблемите в селските територии в 
различните им национални и регионални контексти (OECD, 1994). В страните 
от ОИСР местните и регионалните власти разглеждат въпросите и проблемите 
на селските райони и прилагат съответните мерки най-вече на местно (локално) 
ниво. За разлика от тях, националните и наднационалните административни 
органи най-често се ангажират с проблематиката на селските райони на регио-
нално равнище (UN, 2011).

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD, 1994) 
посочва също, че нито едно от териториалните нива не е по-подходящо от дру-
гото. Правилният избор на йерархично ниво зависи от целта на анализа или от 
проблемите, които трябва да бъдат решавани. Следователно много от страните 
прилагат и двете териториални равнища – местно и регионално.

Допълнителна трудност при очертаването на селските райони възниква 
от факта, че в много държави формираните административно-териториални 
единици не остават постоянни за по-дълъг период от време. Границите им се 
променят най-често вследствие на административни реформи. Обхватът на да-
дена териториална единица може да се промени и във връзка с тенденциите в 
динамиката на броя на населението, което допълнително затруднява анализа на 
селските райони за по-дълъг времеви период.

КРИТЕРИИ ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В практиката се прилага широк набор от критерии и показатели за разгра-
ничаване на селските райони. Той включва един или комбинация от няколко от 
следните показатели (OECD, 1994):

− брой на населението (в абсолютна стойност или относителен дял);
− гъстота на населението;
− интензивност на ежедневните трудови пътувания;
− дял на земеделието (на заетите или като добавена стойност).
Изборът на критерии, използвани в различните дефиниции, зависи и от йе-

рархичното равнище на териториалните единици, в които се прилагат. За опре-
деляне на селските райони на местно ниво повечето страни от ОИСР използват 
броя на населението. За по-големи административни или функционални реги-
они (които в повечето случаи включват в своя обхват урбанизирани центрове) 
по-често се прилагат критерии като гъстота на населението, разстояние, иконо-
мическа специализация и др. (OECD, 1994).

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРАГОВЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Количествените прагове в контекста на дефинициите за селски райони са 
онези пределни числови стойности на критериите, които очертават границата 
между селските и другите категории райони. Дори когато се използват едни и 
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същи критерии, тези прагове се различават значително. Броят на населението 
в урбанизираните единици, използван в дефинициите на страните членки на 
ОИСР, варира между 1000 д. (в Австралия и Нова Зеландия) и 20 хил. д. (в 
Южна Корея), като 2000 души е най-често срещаният праг (UN, 2011).

Несъмнено, механичното използване на готови дефиниции не само води 
до различни резултати по отношение на обхвата на селските райони, но и може 
да очертае различна картина на техните проблеми и перспективи. Например, 
ако делът на населението в селските райони в Италия, Испания и Гърция се 
изчисли, прилагайки френската дефиниция за селски район, резултатите ще бъ-
дат съответно 51 %, 30 % и 27 %. Нито една от дефинициите на тези страни 
и получените резултати, включително и френската, не трябва да се приема за 
безусловно „правилната“ (UN, 2011). Този пример ясно показва, че е изклю-
чително трудно да се формулира универсално приложима дефиниция и да се 
определят единни прагови стойности на използваните показатели за очертаване 
на селските райони.

ДЕФИНИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ 
НА ЕС И ОИСР

Съществува голямо разнообразие от дефиниции за селските райони в 
отделните страни. В някои от тях дори се използва повече от едно опре-
деление, като изборът зависи от насоката на проблемите, които следва да 
бъдат решавани. Различията както в рамките на отделните страни, така и 
между тях, се отнасят не само до показателите и праговите им стойности, 
прилагани за разграничаване на селските от неселските райони, но също и 
до различните териториални единици, използвани като „градивен елемент“ 
за тези дефиниции.

Анализът показва, че съществуват два основни типа дефиниции, използ-
вани в страните от ЕС и ОИСР. Първият тип (който е по-често използван) се 
основава на показатели, прилагани в административни единици, като общини 
или по-големи териториални единици (кreise в Германия или counties в Съеди-
нените щати). Вторият тип определения се основава на селищата, като разглеж-
да застроените/урбанизираните територии независимо от административните 
граници. 

В повечето дефиниции се използва комбинация от два или повече показа-
теля, най-често брой и/или гъстота на населението, но също и интензивност на 
ежедневните трудови пътувания. Начинът, по който първите два от тях се при-
лагат за дефиниране на селските райони, се различава значително в отделните 
страни. В Дания и Чешката република, например, се взима предвид само броят 
на жителите в административната единица. В Германия дефиницията се базира 
на броя на населението в урбанизираните центрове и гъстотата на населението 
в района около тях. В Швейцария броят на населението, интензивността на еже-
дневните трудови пътувания, темповете на прираст на населението, застроена-
та площ, броят на работните места и заетостта в първичния сектор се използват 
за очертаването на агломерациите и всички райони извън тях се определят като 
селски. 



40

Дори когато се използват едни и същи показатели, за да се разграничат сел-
ските от не-селските райони, прилаганите прагови стойности могат да бъдат 
много различни. По отношение на броя на населението в общините например 
този праг варира от 200 души (Дания) до 2500 души (Естония). При някои дефи-
ниции се взима предвид броят на населението в урбанизирания център в дадена 
административна единица (например в Германия прагът е 100 хил. жители в 
урбанизирания център в рамките на един регион, а в България една община 
е селска, ако нейният център е с по-малко от 30 хил. жители). Тези примери 
показват, че селските райони често се определят като „остатък“ на градските.

Третият елемент е териториалната единица, на чиято основа се формули-
ра дефиницията. Повечето страни използват съществуващите административ-
ни единици при определяне на селските райони. Други обаче използват т.нар. 
статистически единици, които се базират на организацията при преброявани-
ята на населението (напр. в Ирландия, Канада, Австралия). В Дания и Шве-
ция дефинициите се основават на геокоординатни бази данни (или адреси) и 
имат предимството да бъдат независими от административните граници и да 
предоставят гъвкава основа при различни статистически обобщения. Този под-
ход е възможен в държави, които разполагат със широк набор от регистри с 
данни и в които наблюдаваната статистическа единица е много по-малка по 
териториален обхват от приетите административни граници. В много страни 
организацията на статистическата отчетност на толкова ниско териториално 
ниво изисква големи ресурси и ето защо в някои случаи се използват извадкови 
проучвания, чиито резултати впоследствие се привързват към тези за селските 
райони (UNECE..., 2007). 

В повечето страни от Европейския съюз общините (municipalities/
communes) са основен „градивен елемент“ за очертаване на селските райони, 
а малка част от тях използват селищните граници или застроените територии. 
Броят и гъстотата на населението (в селищата или на общината като цяло) 
са най-често прилаганите разграничаващи показатели, въпреки че праговите 
стойности, както вече бе посочено, варират значително. Някои от държавите 
в ЕС в своите дефиниции включват също и секторната структура на заетостта 
(с акцент върху земеделието) или модела на ежедневните трудови пътувания 
(Copus et al., 2008). Важно е да се отбележи, че поради динамиката на проце-
сите в селските райони формулираните дефиниции е възможно да бъдат актуа-
лизирани през различни периоди от време. В този смисъл данните от табл. 1 
представят по-скоро обобщен преглед на използваните дефиниции, отколкото 
изчерпателен и окончателен списък от определения за селските райони в тези 
страни.

ДЕФИНИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И РЕГИОНАЛНА 
ТИПОЛОГИЯ НА ОИСР

Типологизирането на регионите в страните членки на ОИСР отива по-да-
леч от дихотомията градски–селски (urban–rural) територии и използвайки 
градиенти, очертава различните типове региони. Тази типология, разработена в 
началото на 90-те години на ХХ в. (и разширявана и допълвана впоследствие), 
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се основава на критерия за гъстота на населението и се прилага на две терито-
риални йерархични нива: местно и регионално ниво. Методиката включва три 
основни етапа.

Първият етап се състои в определянето на местни териториални единици 
като селски, ако гъстотата им е <150 д./кm2. Включва малки по обхват терито-
риални административни или статистически единици.

Във втория етап следва обединяване на определените вече териториални 
единици в региони, които представляват по-големи административни единици 
или функционални области и се класифицират съответно като:

− преобладаващо селски региони, ако повече от 50 % от населението на 
региона живее в селските местни териториални единици; 

− междинни региони, ако между 15 % и 50 % от населението на региона 
живее в селските местни териториални единици; 

− преобладаващо градски региони, ако делът на населението, живеещо в 
селските местни териториални единици, е по-нисък от 15 %.

Третият етап отчита големината на урбанизираните центрове, които се 
намират в регионите и коригира класификацията въз основа на следните пра-
вила:

Регион, класифициран като преобладаващо селски, става междинен, ако в 
него има урбанизиран център с повече от 200 хил. жители, които съставляват 
най-малко 25 % от населението на региона.

Регион, класифициран като междинен, става преобладаващо градски, ако в 
него е включен урбанизиран център с повече от 500 хил. жители, които съста-
вляват най-малко 25 % от населението на региона (OECD, 2011).

Като „урбанизиран център“ за Европа се определя местна (локална) едини-
ца от равнище LAU2 (Local Administrative Units – Level 2) с гъстота над 150 ж./
km2 и общо население над 200 хил. жители (EC, 2007).

Както става ясно, урбанизираните центрове се идентифицират от крите-
риите гъстота и брой на населението, а не спрямо функционални критерии, 
какъвто е например пътуването до работното място, т.е. ежедневните трудови 
пътувания. През 2009 г. ОИСР допълни първоначалната дефиниция с критерий 
за достъпност, отчитащ времето, необходимо за достигане до голям селищен 
център (съгласно предложената методика от Генерална дирекция „Регионална 
политика“ на Европейската комисия). Времевият праг е определен съответно 
на 45 минути за Европа и 60 минути за Северна Америка. Този допълнителен 
критерий не променя типовете региони в типологията на ОИСР, а единствено 
след това класифицира междинните и преобладаващо селските региони в отда-
лечени и такива в близост до населен център. Един регион се приема за близък 
до град, ако повече от 50 % от неговите жители могат да достигнат (с автомо-
бил) в рамките на 45 минути до центъра на град с поне 50 хил. жители (Dijkstra 
and Poelman, 2008). Като резултат получената типология включва следните пет 
категории региони (Dijkstra and Ruiz, 2010):

− преобладаващо градски региони (predominantly urban regions);
− междинни региони, близо до град (intermediate regions, close to a city);
− междинни, отдалечени региони (intermediate, remote regions);
− преобладаващо селски региони, близо до град (predominantly rural 

regions, close to a city); 
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− преобладаващо селски, отдалечени региони (predominantly rural, remote 
regions).

Разширената регионална типология е приложена в регионите на страните 
членки на ОИСР в Европа и Северна Америка (OECD, 2011).

ДЕФИНИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИ 
ТИПОЛОГИИ НА ЕС

Трудността при определянето на единни критерии за очертаване на сел-
ските райони в Европейския съюз е породена от редица причини, сред които са 
големите различия в равнището на социалното и икономическото развитие на 
регионите дори и вътре в рамките на една страна.

Методиката, прилагана при дефиниране на селските райони в ЕС, претър-
пява значително развитие през последните десетилетия.

В свои доклади и документи Европейската комисия (ЕК) последователно 
използва регионалната типология на ОИСР макар да признава, че резултатите 
невинаги отразяват обективно селския характер на районите, особено в страни 
с висока гъстота на населението. За различни цели като параметър за опреде-
ляне на селските райони се използва праг за гъстота на населението до 100 д./
km2 (ЕС, 1997). В изследвания на работната сила и на доходите и условията на 
живот ЕК прилага своя официална пространствена концепция, наречена „сте-
пен на урбанизация“. Класификацията е въведена през 1991 г. и използвана от 
Евростат за определяне на вида и характера на дадена населена територия на 
локално равнище (LAU2). В зависимост от броя, гъстотата на населението и не-
посредственото съседство на административните единици тя разграничава три 
типа зони (ареали): гъсто населени, междинни и слабо населени. Последната 
категория включва група от местни административни единици, всяка от които 
е с гъстота на населението под 100 д./km2 и общ брой на населението – под 50 
хил. жители. По този начин слабо населените територии се идентифицират като 
селски в страните от ЕС. Тъй като този метод се основава на административни 
единици LAU2, които значително се различават по площ, това нарушава обек-
тивността на резултатите и съответно намалява сравнимостта между страните 
с големи и тези със значително по-малки териториални единици.

Подобни са и причините, поради които прилагането на типологията на 
ОИСР на регионално равнище (NUTS3) в ЕС невинаги дава обективна картина 
за селските райони и затруднява сравнителните анализи между отделните стра-
ни. Тези неточности на данните се дължат, от една страна, на големите различия 
в площта на териториалните единици както на местно (LAU1/LAU2), така и на 
регионално (NUTS3) ниво, и от друга – на практиката в някои страни да отделят 
(малък) урбанизиран център от околния регион.

През 2010 г. ЕК публикува нова дефиниция за градските и селските райо-
ни, базираща се на грид на населението. Тази дефиниция въведе концепцията за 
селските грид клетки, като те се прилагат за определяне на селските райони на 
локално и регионално равнище (Dijkstra and Poelman, 2014).

Със съвместното участие на четири различни генерални дирекции на ЕK е 
разработена нова регионална типология за градските и селските райони, която 
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да отстрани проблема с неточността на данните, като прилага съществуващия 
подход на ОИСР. Решението е използването на геокоординатна мрежа (грид) с 
данни за населението, в която всяка клетка е с размер от 1 km². В страни като 
Дания, Швеция, Финландия, Австрия, Нидерландия, Словения и Хърватия (а 
също и Швейцария и Норвегия) е налице пространствена база данни, която е 
привързана с реалните резултати от преброяването на населението. За остана-
лите държави членки класификацията се базира на дезагрегиран грид на насе-
лението, вземайки предвид данни за населението от териториално ниво LAU2 и 
данните за земното покритие (CORINE Land Cover).

Методиката на новата типология на градските и селските райони включва 
три последователни етапа (Dijkstra and Poеlman, 2011):

− определяне на населението в селските райони; 
− класифициране на регионите от равнище NUTS3; 
− коригиране на класификацията в зависимост от наличието на по-големи 

градове. 
В първия етап като селски райони се определят всички райони извън ур-

банизираните клъстери. Урбанизирани клъстери са съседни клетки от грида, 
всяка една с размер от 1 km2, с гъстота най-малко 300 д./km2 и минимум 5000 
жители. 

На втория етап регионите от NUTS3 се класифицират въз основа на дела на 
населението в селските райони като:

− преобладаващо селски (predominantly rural), ако делът на населението, 
живеещо в селските райони е по-висок от 50 %;

− междинни (intermediate), ако делът на населението, което живее в сел-
ските райони е между 20 % и 50 %;

− преобладаващо градски (predominantly urban), ако този дял е под 20 %.
 Тази нова типология прилага същия праг (50 % население в селските ра- 

йони), за да определи преобладаващо селските региони, но използва дела на 
населението в клетките на грида, определени като селски, а не в селските 
LAU2. Директният подход от грид клетки към регионалното ниво позволява 
по-точната сравнимост между локалните териториални единици с различен 
размер (LAU2). 

За да се гарантира, че делът на населението в преобладаващо градските 
региони не се различава твърде много от първоначалната типология на ОИСР, 
прилагана за регионите от NUTS3, прагът, разграничаващ преобладаващо град-
ския от междинния тип региони, е коригиран от 15 % на 20 %.

И на последния етап, също както и при методологията на ОИСР, типологи-
ята на градските и селските райони разглежда наличието на по-големи градове 
от гледна точка на функционалните връзки. Ако в преобладаващо селски реги-
он има урбанизиран център с повече от 200 хил. жители, които представляват 
най-малко 25 % от населението на региона, той преминава в междинен тип, 
а междинен регион преминава в преобладаващо градски тип, когато включва 
урбанизиран център с над 500 хил. души, които съставляват най-малко 25 % от 
населението му. 

Предимството на този метод е, че създава едно по-балансирано разпре-
деление на населението между отделните типове региони в сравнение с мето-
диката на ОИСР. В държави като Германия, Холандия и Белгия, чиито дял на 



46

населението, в селските райони е много нисък (според дефиницията на ОИСР) 
се наблюдава неговото нарастване. Аналогично в страни с много висок дял на 
население в селските райони и много големи местни териториални единици се 
отбелязва намаляване на населението в селските райони. Такъв е примерът със 
Швеция, Финландия и Дания (Eurostat, 2010).

Новата методика, използвана в регионалната типология, дава възможност 
да се преразгледа и приложи същият метод при определяне на селските LAU2 
в класификацията според степента на урбанизация. Според тази класификация 
местните административни единици се групират въз основа на комбинация от 
териториално съседство и минимални прагове на населението, приложени към 
грид клетките от 1 km². Тези клетки от мрежата имат еднаква форма и големина, 
което неутрализира дисторцията (деформацията) на данните, получена в резул-
тат от използването на териториални единици с различна площ.

Класификацията според степента на урбанизация е разработена в два по-
следователни етапа. Първият етап включва групиране на грид клетките от 1 km² 
в един от следните три групи клъстери съобразно броя на населението и него-
вата гъстота:

− гъсто населени клъстери (high-density clusters) – включва съседни клет-
ки от грида с гъстота най-малко 1500 д./km2 и минимум 50 хил. жители;

− урбанизирани клъстери (urban clusters) – съвкупност от съседни клетки 
от грида с гъстота най-малко 300 д./km2 и минимум 5000 жители;

− селски грид клетки (rural grid cells) – включва съседни грид клетки извън 
гъсто населените и извън урбанизираните клъстери.

На следващия етап всички местни единици на ниво LAU2 се класифицират 
според степента на урбанизация в следните три категории:

− гъсто населени зони/ареали (densely populated areas) – градове/ големи 
урбанизирани зони – най-малко 50 % от населението живее в гъсто населени 
клъстери; 

− междинни зони/ареали (intermediate density areas) – малки градове и 
предградия/ малки урбанизирани зони – по-малко от 50 % от населението живее 
в селски грид клетки, но повече от 50 % – в гъсто населени клъстери;

− слабо населени зони/ареали (thinly populated areas) – селски зони – повече 
от 50% от населението живее в селски грид клетки.

В допълнение на това най-малко 75 % от населението на всеки гъсто насе-
лен клъстер трябва да е част от гъсто населени местни териториални единици 
(LAU2). Това гарантира, че всички гъсто населени клъстери включват най-малко 
една гъсто населена LAU2 дори когато този клъстер представлява по-малко от 
50 % от населението на тази териториална единица (Dijkstra and Poelman, 2014).

Териториалните единици от равнище LAU2 се състоят от общини или ек-
вивалентни единици, определени във всяка от 28-те страни членки на ЕС. 

Чрез използването на грид мрежа се гарантира, че слабо населените зони, 
определени според степента на урбанизация, и местните териториални едини-
ци, определени като селски в регионалната типология на градските и селските 
райони, са дефинирани чрез прилагането на един и същ методологичен под-
ход. Това на практика означава, че с хармонизирането на двете пространствени 
концепции селските райони, очертани на регионално ниво, и слабо населените 
зони на локално равнище вече са идентични (Dijkstra and Poelman, 2014). 
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Обновената версия на класификацията по степен на урбанизация се прила-
га в статистиката от началото на 2011 г. при изследванията на пазара на труда 
и условията на живот. Регионалната типология на градските и селските райони 
и класификацията според степента на урбанизация са сред най-често използва-
ните териториални типологии в документи, доклади и публикации на Европей-
ския съюз. С Регламент 2017/2391 от 12 декември 2017 г. те са включени офи-
циално в правната рамка на ЕС с цел създаване на методологична прозрачност 
за тяхното прилагане на равнище ЕС и в държавите членки.

ДЕФИНИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

България, за разлика от повечето страни от ЕС, няма дълъг опит в планира-
нето и реализирането на специална политика, насочена като цяло към развитие-
то на селските райони. Основните въпроси и проблеми, свързани с тези райони, 
са разглеждани като част от общото териториално планиране и развитие на стра-
ната (Попов, 2007). Понятието селски район придобива по-конкретно съдържа-
ние с навлизането му в официалните документи на страната, след като селските 
райони стават обект на държавна политика. Формулирането на официална де-
финиция се налага във връзка с преговорите на страната ни за членство в ЕС.

Важно е да се посочи, че прилагането на дефиницията и типологията на 
ОИСР при очертаването на селските райони в България определя нереалистич-
но техния обхват. Използвайки тази методология, към преобладаващо селските 
и междинните райони попадат 98,8 % от територията на страната и 84,3 % от 
населението, а единственото изключение е столицата София. Ето защо за це-
лите на политиката за развитие на селските райони страната ни прилага свое 
определение, което се използва по предприсъединителната програма САПАРД 
(Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и развитие-
то на селските райони). За изпълнението на тази програма Националният план 
за развитие на земеделието и селските райони (2000–2006) приема работна де-
финиция, в която селските райони в България са дефинирани като „общини, 
чийто най-голям град е с население под 30 000 души и гъстота на населението 
е под 150 жители на кв. км“. Това определение е леко променено в Програмите 
за развитие на селските райони (2007–2013 г. и 2014–2020 г.), които определят 
като селски райони „общините (LAU1), в които няма населено място над 30 000 
души“.

Макар че България няма официално приета типология на селските райони, 
за целите на политиката за регионално развитие през 90-те години на ХХ в. 
някои селски райони са определени като изостанали. В съответствие със Зако-
на за регионалното развитие от 1999 г. с Постановление № 105 от 2.06.1999 г. 
на Министерски съвет (МС) е приета Наредба за критериите за определяне на 
районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват (обн. ДВ, бр. 
53 от 11 юни 1999 г., отм. ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г.). Като един от видовете 
райони със специфични проблеми и приоритети са определени изостаналите 
селски райони в България. В документа се посочва, че изостаналите селски ра-
йони обхващат общини или групи от общини с преобладаващ селски начин на 
живот, специализирани в земеделието и горското стопанство, с ниска степен на 
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икономическо развитие, слабо развита техническа инфраструктура и квалифи-
кация на работната сила, с остри социални проблеми, като висока безработица, 
ниски доходи на глава от населението и обезлюдяване. Критериите в наредбата, 
очертаващи тези райони, са подобни на онези, използвани за определяне на 
„необлагодетелстваните райони“ в чл. 19 от Регламент №1257/1999 на Съвета 
на ЕС. Общините, включени в изостаналите селски райони, се определят въз 
основа на следните критерии:

1. Отсъствие на среден, голям или много голям град в района – най-големи-
ят град в района е с население под 30 000 души;

2. Приходите от дейност на територията на общината на човек от населе-
нието за две от последните три последователни години да възлизат на не повече 
от 30 % от средното равнище за страната за съответната година;

3. Средното равнище на безработица за две от последните три последова-
телни години трябва да е над 50 % от средното равнище за страната през съот-
ветната година;

4. Гъстота на населението да е под 75% от средната за страната, изразена в 
„брой жители на кв. км“; 

5. Относителният дял на земеделските или горските площи трябва да над-
вишава с 20 % относителната средна за страната стойност; 

6. Относителният дял на заетите в селското и горското стопанство в общия 
брой на заетите да е над 20 % от средния за страната за предходната година.

Общините в изостаналите селски райони трябва да отговарят на първите 
три критерия и поне на един от останалите.

По-късно в Наредба №14 от 01.04.2003 г. на Министерство на земеделие-
то и горите и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
като селски райони се определят общини, на чиято територия няма град с насе-
ление над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 д./km2. 

Общината е основна административно-териториална единица или „гради-
вен елемент“, на чиято база се формулира това определение. От общо 265 об-
щини в страната понастоящем 232 са определени като селски.

С нова Наредба, приета с ПМС № 166 от 14.07.2004 г. се определят пока-
зателите за обособяване на райони за целенасочено въздействие (обн. в ДВ, 
бр. 64 от 23 юли 2004 г.). Показателите за определяне на всеки вид район са 
количествени измерители на критериите. Стойностите им за всяка община се 
сравняват с определените прагови стойности, предвидени в наредбата, с оглед 
включване във или изключване на общината от конкретен вид район за целе-
насочено въздействие. Под изостанал селски район се разбира „територия, в 
която по-голямата част от трудоспособното население е заето в селското и гор-
ското стопанство, характеризира се с ниска степен на развитие на транспортна-
та, техническата и социалната инфраструктура, ниска квалификация на насе-
лението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за трудова заетост, 
високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и обезлюдя-
ване“. Териториалният обхват на района се определя по следните конкретни 
показатели:

− дял на заетите лица в земеделските стопанства над 20 % спрямо средната 
стойност за страната съгласно данните от преброяването за 2003 г.;
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− нетни приходи на един жител под 50 % спрямо средната стойност за стра-
ната за последните 3 години;

− средно равнище на безработица над 25 % спрямо средното равнище за 
страната за последните 3 години;

− дял на лицата с по-ниско от средно образование над 20 % спрямо средна-
та стойност за страната;

− коефициент на възрастова зависимост над 25 % от средната стойност за 
страната за последните 3 години;

− гъстота на населението под 70 души на 1 km2;
− повече от 70 % от населението не попада в зона на автомагистрала и/или 

път от I клас (20 km от автомагистрала или 10 km от път от I клас);
− повече от 10 % от населението ползва питейна вода с отклонение в ка-

чеството, прието като стандарт за страната за последните 3 години;
− повече то 10 % от населението ползва вода с режим във водоснабдяването 

за последните 3 години.
С Постановление на МС № 30 от 15.02.2008 г. в друга наредба се определят 

критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (обн., 
ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 12.07.2011 г.). В документа 
като необлагодетелствани са посочени планинските райони и районите с огра-
ничения, различни от планинските. Към втората група се отнасят землищата на 
населени места, които са със слабо продуктивни земеделски земи. В приложе-
нието към тази наредба поименно са изброени населените места, които попадат 
в тази категория.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От направения преглед на използваните дефиниции за очертаване на те-
риториалния обхват на селските райони на национално и международно ниво 
става ясно, че съществуват много и различни определения за селски райони в 
зависимост от особеностите на територията, за която се отнасят и целите, за 
които те се формулират. В този смисъл тези дефиниции могат да бъдат наречени 
целеви или формулирани и прилагани за конкретни функции. В редица случаи 
дори в рамките на една страна се използва повече от едно определение. През 
различни периоди от време националните дефиниции са обект на дискусии и 
се коригират, за да отразят промените в социално-икономическите условия или 
административно-териториалната структура в отделните страни.

Критерият за гъстота на населението традиционно се използва при очер-
таване на селските райони в Европейския съюз, но с разработването на новата 
методика от 2010 г. се прилага към аналитични единици с еднакъв размер – 1 
km2 грид клетки. Този методологичен подход дава по-широки възможности за 
детайлно изследване на цялата територия на една страна, не само на нейните 
селски територии. Анализът на селските райони разчита на способността да се 
опишат различията и взаимовръзките между селските райони и другите части 
от територията на дадена страна.

Разгледаните териториални типологии – на локално и на регионално рав-
нище, се прилагат в рамките на ЕС при сравнителни анализи между страните и 

4 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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като статистическа база при изготвянето на политики и определянето на допус-
тимост за подкрепа по линия на европейските фондове.

Дефиницията за селски район, използвана у нас, е формулирана твърде 
общо и сама по себе си не е достатъчно условие за успешното реализиране на 
мерки, насочени към проблемите в тези територии. Изследването на селските 
райони с помощта на комплекс от критерии и показатели (демографски, соци-
ални, икономически, инфраструктурни и др.) и групирането им в типове със 
сходни характеристики ще осигури прилагането на диференциран подход при 
планирането и реализирането на мерки и стимули за развитие на тези райони. 
Прилагането на различни стратегии за различните типове селски райони съо-
бразно техните специфични проблеми и потребности е важно условие за пости-
гането на ефективност при реализацията на целите и приоритетите на провеж-
даната политика за развитие на селските райони.
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СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ 
НА ИЗТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ И БАЛКАНСКИЯ 

МИГРАЦИОНЕН МАРШРУТ

Спас Ташев1

Чрез анализ на структурата и поведението на миграционните потоци се установява, 
че Западнобалканският миграционен маршрут е естествено продължение на Източно-
средиземноморския. Коефициентът за годишно натоварване на основните миграционни 
маршрути, водещи към ЕС, разкрива динамиката в тяхното използване. Направен е из-
водът, че вторичният миграционен маршрут на Балканите България–Сърбия–Унгария 
функционира като относително самостоятелен. Това увеличава риска от миграционен 
натиск дори и през периодите на относително малко натоварване на Западнобалканския 
миграционен маршрут.

Ключови думи: Западнобалкански миграционен маршрут, Източносредиземно-
морски миграционен маршрут, вторичен балкански миграционен маршрут България–
Сърбия–Унгария, миграционен натиск.

ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE EASTERN MEDITERRANEAN 
AND BALKAN MIGRATION ROUTE

Spas Tashev

Abstract: By analyzing the structure and behavior of migratory flows, it has been found 
that the Western Balkan Migration Route is a natural extension of the East Mediterranean. By 
the coefficient of annual migration routes load, it is revealed the dynamics of use of the main 
migratory routes leading to the EU. It is concluded that the Balkan’s secondary migration 
route Bulgaria-Serbia-Hungary functions relatively independently. This increases the risk 
of migratory pressures even during periods of relatively low load on the Western Balkans 
Migration Route.

Keywords: Western Balkan Migration Route, Eastern Mediterranean Migration Route, 
Secondary Balkan’s Migration Route Bulgaria-Serbia-Hungary, Migration pressure.

1 ИИНЧ-БАН; spas.tasheff@gmail.com 
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Териториалната мобилност е неразделна част от развитието на човечест-
вото, поради което в съвременните социални науки се отделя все по-голямо 
внимание на международните миграции. Според Димитрис Аврамопулос – ев-
ропейски комисар по миграция, вътрешни работи и гражданство, миграцион-
ната политика е от изключителна важност за Европа, като периодът за нейното 
ключово развитие се свързва именно с българското председателство. От тази 
гледна точка интересът към миграционните маршрути, минаващи през или по-
край България, е напълно оправдан особено с оглед на факта, че страната ни не 
само посреща най-голямото предизвикателство пред Европа с отговорностите 
и тежестите по опазване на външните й граници, а и поради прогнозите на ня-
кои учени и политици за бъдещо нарастване на миграционния натиск. Поради 
посочените причини е важно да се изясни каква е динамиката на придвижване 
на миграционните потоци по основните миграционни маршрути, водещи към 
Европа, и какви са практическите изводи, с които трябва да се съобрази бъде-
щата българска миграционна политика.

През 2009 г. Европейската агенция за управление на оперативното съ-
трудничество по външните граници на държавите членки на Европейския 
съюз (Фронтекс), чийто член е и България, започна да събира данни за броя 
на регистрираните нелегални влизания и престой в ЕС. За да може успешно 
да планира дейността си, Фронтекс започна да анализира и оценява рисковете 
за сигурността на външните граници на ЕС. Тя изготвя картина на моделите и 
тенденциите в незаконната миграция и трансграничната престъпна дейност по 
външните граници, включително трафика на хора. На целенасочен мониторинг 
са подложени глобалната и регионалната сигурност и по-специално политиче-
ските, икономическите, социалните, технологичните, правните и климатичните 
фактори, които могат да повлияят върху нея, т.е. разглежда се средата за сигур-
ност по отношение на незаконната миграция.

Фронтекс всяка година разработва годишни и тримесечни доклади с ана-
лиз на риска на базата на специално разработена за целта методология. Тя се 
основава на статистически анализ на тримесечни вариации на данни за осем 
FRAN-индикатори (FRAN – мрежа на Фронтекс за анализ на риска, Frontex Risk 
Analysis Network), характеризиращи нелегалната миграция, и един индикатор, 
имащ отношение към анализа на бежанските потоци (Frontex, 2014). Всеки ме-
сец между страните, членки на FRAN се обменят данни за следните индикато-
ри:

1А – регистрирани случаи на незаконно преминаване на граница извън 
ГКПП;

1B – регистрирани случаи на незаконно преминаване на границата през 
ГКПП;

2 – разкриване на заподозрени организатори на канали за незаконно преми-
наване на границата;

3 – разкрити случаи на нелегален престой в страната;
4 – откази за допускане на влизане в страната;
5 – брой на подадени молби за убежище;
6 – разкрити документни измами във връзка с анализа на риска;
7А – брой на решенията за връщане на незаконно пребиваващи граждани 

на трети страни;
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7В – реализирани връщания на незаконно пребиваващи граждани на трети 
страни.

Миграционният натиск върху България не е изолирано явление. Негови-
ят анализ може да бъде успешен единствено в контекста на цялостния мигра-
ционен натиск върху ЕС и най-вече на миграционните потоци, използващи за 
придвижването си минаващите през и покрай България миграционни маршру-
ти. На базата на обобщената статистика по отделните FRAN-индикатори може 
да се приеме, че общо през периода 2008–2016 г. пряк миграционен натиск вър-
ху външните граници на ЕС е упражняван от 8 346 833 мигранти, тъй като са 
регистрирани 7 179 123 случая на нелегални влизания и нелегален престой и 
1 167 710 случая на лица, които не са допуснати да влязат в ЕС (табл. 1).

При анализирането на тези данни трябва да се има предвид, че натоваре-
ността на отделните миграционни маршрути, по които се придвижват мигран-
тите към ЕС, не е еднаква. Също така се наблюдават големи вариации в броя на 
регистрираните нелегални влизания на мигранти, преминали по даден маршрут 
през отделните години. По-подробни данни за регистрираните нелегални вли-
зания извън ГКПП по миграционни маршрути през периода 2009–2016 г. са 
отразени в табл. 2

Както се вижда от табл. 2, общо през периода 2009–2016 г. в ЕС са реги-
стрирани 3 145 993 нелегални влизания на имигранти извън ГКПП, като тези 
случаи представляват 99,69 % от всички нелегални влизания. Най-голяма е на-

Т а б л и ц а  1
FRAN-индикатори за ЕС през периода 2009–2016 г. по данни на Фронтекс (2017)
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2008 159092 НД 9881 441200 121294 НД* НД НД
2009 104599 296 9171 412125 113029 7872 НД 65828
2010 104060 242 8629 353077 108651 9439 НД 74110
2011 141051 282 6957 350948 118277 5255 231385 149045
2012 72437 591 7662 344928 116524 7804 269949 158955
2013 107365 599 7252 345098 129235 9804 224305 160418
2014 282962 3052 10234 424967 114887 9421 252003 161309
2015 1822177 3303 12023 699374 139151 8365 286725 175173
2016 511371 2028 12568 491891 206656 7044 305365 176223
ОБЩО 3305114 10393 84377 38636081167704 65004 1569732 1121061

*НД – непълни данни
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товареността на Източносредиземноморския, Западнобалканския и Централно-
средиземноморския миграционен маршрут, като първите два преминават през 
или в съседство на България (фиг. 1). Началото на тези маршрути започва в 
Близкия изток и Северна Африка, поради което по тях се придвижват мигранти, 
чиито страни на произход се намират в тези два региона и в намиращите се зад 
тях части на Азия и Африка.

Малкият относителен дял от 0,35 % на нелегалните влизания през източни-
те граници на ЕС потвърждава теорията на Bruni и Venturini (1995) и Bohning, 
Schaeffer и Straubhaar (1991), че именно демографските структурни различия 
между изпращащите и приемащите държави и най-вече броят на навлизани-
ята за първи път и окончателното напускане на групата на населението в тру-
доспособна възраст са от решаващо значение за възникването на миграционен 
натиск. Тук трябва да се подчертае, че по-голямата част от мигрантите по този 
маршрут са граждани на Афганистан, Виетнам и Сирия, които само са използ-
вали Украйна, Беларус или Русия за транзитен коридор, т.е. маршрутът през 
източните граници е обходен, през който основно се придвижват мигранти от 
Близкия изток и Северна Африка.

Общо за този период (2009–2016) по Източносредиземноморския мигра-
ционен път са били регистрирани 1 333 208 преминали нелегално границата 

Т а б л и ц а  2
Разкрити нелегални влизания извън ГКПП на имигранти по основните миграционни 
маршрути и общо за ЕС през периода 2009 – 2016 г. по данни на Фронтекс (2017)
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2009 39975 3089 11043 40250 6642 1335 2244 1 20 104599
2010 55688 2371 4450 35297 5003 1052 196 0 3 104060
2011 57025 4658 64261 5269 8448 1049 340 0 1 141051
2012 37224 6391 15151 5502 6397 1597 174 1 0 72437
2013 24799 19951 45298 8728 6838 1316 283 148 4 107365
2014 50834 43357 170664 8841 7243 1275 276 433 10 282933
2015 885386 764038 153946 8932 7004 1927 874 68 2 1822177
2016 182277 130261 181459 5121 10231 1349 671 1 1 511371
% 42,38 30,96 20,54 3,75 1,84 0,35 0,16 0,02 0 100
Общо 1333208 974116 646272 117940 57806 10900 5058 652 41 3145993
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имигранти, като това количество е 42,38 % от всички нелегални влизания в ЕС 
(табл. 2). По Балканския миграционен маршрут са регистрирани 974 116 не-
легални влизания, или 30,96 %, което го поставя на второ място по значимост 
като входна врата. На трето място се нарежда Централносредиземноморският 
маршрут с 646 272 регистрирани нелегални влизания, или 20,54 % (табл. 2). 

Особеност на миграционната статистика на Фронтекс е, че при нея реги-
стрираната единица е констатиран случай, т.е. възможно е едно и също лице, 
особено ако използва различни самоличности, да бъде регистрирано няколко 
пъти. Значимостта на проблема е видна от факта, че мигрантите по Източно-
средиземноморския миграционен маршрут за първи път биват регистрирани в 
Гърция, след което напускат територията на ЕС, през Р. Македония продължа-
ват по Западнобалканския миграционен маршрут и през Унгария или Хърватия 
отново влизат в ЕС, като повторно биват регистрирани2. Може да се приеме, че 
в по-голямата си част мигрантите са едни и същи, поради което става въпрос 
за двойно регистриране. В случая подобна двойна регистрация е оправдана, 
тъй като става въпрос за упражняван миграционен натиск на различни външни 
граници на ЕС, макар и от едни и същи лица.

Въпреки тази особеност при регистрирането на случаите на нелегални вли-
зания по Източносредиземноморския и Западнобалканския миграционен марш-

2 До 2013 г. извършваната регистрация в Гърция и държавите от Западните Балкани не е 
съгласно изискванията на Дъблинския регламент. В същото време някои мигранти съзнателно 
използваха различни самоличности. Към края на 2016 г. например, след като Германската мигра-
ционна служба успя да обхване, регистрира и отстрани проблема с двойните самоличности сред 
всички новодошли, се констатира, че през 2015 г. имигрантите не са 1,1 млн., както първоначално 
се смята, а са 890 хил., а през 2016 г. техният брой е 280 хил.

Фиг. 1. Основни миграционни маршрути към Европа по данни на Фронтекс (2014)
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рут не трябва да се очаква пълна идентичност на мигрантите при сравняването 
на данните между тези два маршрута. Липсата на пълно съвпадение не се дъл-
жи само на различните подходи при регистрация, но също така и поради факта, 
че не всички мигранти по Източносредиземноморския маршрут в рамките на 
една календарна година успяват да преминат и през Западнобалканския. Освен 
това основно на територията на Сърбия се влива и транзитният миграционен 
поток, идващ от Турция и преминаващ през България. 

Като се изхожда от географското разположение и независимо от описаните 
по-горе особености на миграционната статистика, може да се формулира хипо-
тезата, че най-висока е натовареността на Източносредиземноморския миграцио-
нен маршрут, а България и Гърция играят ролята на входни врати. В същото вре-
ме Западнобалканският маршрут е естествено негово продължение, поради което 
и двата са основни за ЕС и трябва да се разглеждат в тяхната взаимна свързаност. 

За да се потвърди или отхвърли тази хипотеза, трябва да се анализират 
разкритите случаи на нелегални влизания извън ГКПП по Източносредиземно-
морския и Западнобалканския миграционен маршрут и броят на мигрантите по 
страни на произход през периода 2009–2016 г. (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Разкрити нелегални влизания извън ГКПП по Източносредиземноморския 

и Западнобалканския миграционен маршрут и брой мигранти по страни на произход 
през периода 2009–2016 г. по данни на Фронтекс (2017)

Маршрут Година Общо %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Източно-
средиземно-
морски

39975 55688 57025 37224 24799 50834 885386 182 277 1333208 100

По море 28848 6175 1467 4370 11831 44057 873179 174 605 1144532 85,85
Сирия 184 139 76 906 5361 27025 489011 81 570 604272 45,32
Афганистан 11758 1373 310 1593 4080 11582 212286 41 775 284757 21,36
Ирак - - 76 47 57 382 90130 26 573 117265 8,80
Други 5675 416 1005 1824 2333 5068 81752 24 687 122760 9,21
По суша 11127 49513 55558 32854 12968 6777 12207 7 672 188676 14,15
Сирия 354 495 1216 6216 7366 4648 7329 3 015 30639 2,30
Ирак 2674 2704 1054 987 372 483 2591 1 405 12270 0,92
Афганистан 639 21389 19308 7973 2049 893 1349 1 345 54945 4,12
Други - - 33980 17678 3181 753 938 1 907 58437 4,38
Западно-
балкански

3089 2371 4658 6391 19951 43357 764038 130261 974116 100

Неуточнени - - 75 39 38 153 556258 102430 658993 67,65
Сирия - 12 34 178 1171 7320 90065 - 98780 10,14
Афганистан 700 469 983 1665 2174 8342 53237 10620 78190 8,03
Други 2389 1890 3566 4509 16568 27542 64478 17211 138153 14,18
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Анализът на данните за миграционния натиск върху ЕС показва, че през 
периода 2009–2016 г. се наблюдава специфична динамика в натоварването на 
основните миграционни маршрути. На фиг. 2 са представени стойностите на 
коефициента на тяхната годишна натовареност, представляващ отношението 
между броя на мигрантите, преминали по миграционния маршрут за една го-
дина и общия брой мигранти, преминали по всички миграционни маршрути за 
същия период.

На графиката ясно се констатира динамиката в поведението на миграцион-
ните потоци. Чрез нея също така се разкриват слабостите в регистрацията на 
мигрантите по Западнобалканския миграционен маршрут през периода 2009–
2013 г. През този период държавите по неговото протежение отказват или реги-
стрират малък брой мигранти съгласно изискванията на европейското законода-
телство, с което се обясняват ниските стойности и големите различия с данните 
за Източносредиземноморския миграционен маршрут. Подобен резултат обаче 
е подвеждащ и той не отразява действителното състояние на миграционните 
процеси. Едва след 2013 г. настъпват изменения и подобрения в практиката по 
регистриране и фиг. 1 ясно показва наличието на действителна зависимост след 
2013 г. между Източносредиземноморския и Западнобалканския миграционен 
маршрут, като очевидно вторият е естествено продължение на първия. 

В същото време е налице добре изразена обратнопропорционална зависи-
мост в натоварването на двата основни входни миграционни маршрути в ЕС: 
Източносредиземноморския и Централносредиземноморския. При повишава-
нето на натовареността в използването на единия се намалява натовареността 
на другия и обратно. Първият такъв динамичен цикъл завършва през 2011 г., 

Изчисления: на автора
Фиг. 2. Стойности на коефициентите за годишна натовареност на Източно-

средиземноморския, Централносредиземноморския и Западнобалканския миграционен 
маршрут към ЕС през периода 2009–2016 г. по данни на Фронтекс (2017) 
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вторият – през 2014 г., след което започва третият, продължаващ и в момен-
та. Тук трябва да се има предвид, че наблюдаваното явление не представлява 
статистическа цикличност с характерните за нея равни времеви интервали, а е 
по-скоро социо-динамичен процес, резултат от догонващата събитията евро-
пейска миграционна политика, и се изразява в това, че създаването на препят-
ствия пред пътя на миграционните потоци по единия маршрут води до тяхното 
пренасочване към другия, тъй като миграционният натиск като функция на миг-
рационния потенциал в регионален мащаб е постоянен.

Разглежданият период е твърде къс, за да се правят по-задълбочени обоб-
щения и дългосрочни прогнози. Към настоящия момент обаче наблюдаваното 
явление е устойчиво и в краткосрочен план с голяма достоверност може да се 
направи изводът, че през 2016 г. е достигната линията на пресичане на третия 
динамичен цикъл, като през 2017 г. тенденцията е да продължи да се увелича-
ва натовареността на Централносредиземноморския миграционен маршрут за 
сметка на Източносредиземноморския. В досегашните два случая последвали-
ят период от точката на пресичане до достигане на върховите стойности на кое-
фициента продължава от няколко месеца до една година, след което миграцион-
ният натиск е овладяван и започва нов динамичен цикъл чрез пренасочването 
на мигранти към алтернативния маршрут. 

Третият динамичен цикъл обаче може да продължи по-дълго, тъй като 
алтернативният Западнобалкански маршрут е затворен. Това означава, че ако 
се запазят досегашните тенденции и в момента миграционните потоци търсят 
алтернатива на Западнобалканския маршрут, може да се допусне, че началото 
на четвърти динамичен цикъл, изразяващ се в пореден опит за пренасочване 
на миграционните потоци към Югоизточна Европа, ще започне едва след като 
бъде открита такава алтернатива. 

Констатираната закономерност в динамиката на натоварване на Централ-
носредиземноморския и Източносредиземноморския миграционен маршрут 
поставя въпроса за практическите последици от този факт за България.

За да се проследи непосредственият миграционен натиск върху България, 
най-подходящо е да се използват FRAN-индикаторите за България за периода 
2009–2016 г., представени в табл. 4. Данните са групирани по тримесечия, тъй 
като в този вид са съпоставими с данните на Фронтекс за други държави членки 
на ЕС.

Прави впечатление, че за периода 2008–2010 г. данните за България са 
липсващи или по-непълни, отколкото за ЕС като цяло за същия период. Това 
означава известно забавяне при въвеждането на единната европейска система 
за контрол и отчитане на нелегално влизащите мигранти и това е пречка за 
по-задълбоченото изучаване на миграционния натиск през този период. През 
последвалия период след 2011 г. данните са събирани и обработвани съгласно 
единната методика на Фронтекс и с основание може да се направи изводът за 
непрекъснато увеличаване на непосредствения миграционен натиск върху Бъл-
гария.

От 2014 г., когато бяха регистрирани 39 нелегални преминавания на тран-
зитни мигранти от България в Македония и 820 преминавания от България към 
Сърбия, Фронтекс започна да разглежда линията България–Сърбия–Унгария 
като оформил се вторичен миграционен маршрут на Балканите (Frontex, 2015). 
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Т а б л и ц а  4
FRAN-индикатори за България през периода 2009–2016 г. по данни 

от административна справка на ГД „Гранична полиция“ (2017)
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2008 НД НД НД НД НД НД НД НД
2009 НД НД 29* НД 1658* НД НД НД
2010 НД НД 22* НД 2035* НД НД НД
2011 1 140 42 23 1123 486 12 581 147

2 130 38 19 1021 786 41 453 258
3 169 85 67 1502 1335 22 578 205
4 222 33 30 1094 645 40 492 229

2012 1 125 71 18 811 430 6 544 250
2 172 30 30 505 702 10 428 249
3 553 58 76 612 1273 16 700 178
4 898 53 63 1242 676 38 1279 233

2013 1 728 32 50 1453 420 100 732 147
2 1082 25 42 712 506 33 977 238
3 3673 28 75 1596 760 95 1522 265
4 5621 79 72 2783 382 104 2430 324

2014 1 432 63 64 6665 374 80 6071 283
2 991 255 82 2379 462 73 2406 285
3 1829 481 264 3964 802 171 3345 192
4 1215 953 155 2440 492 164 5804 192

2015 1 978 1019 125 3316 239 84 3158 146
2 1543 758 118 4548 459 66 4987 181
3 3033 630 149 6486 865 95 7761 170
4 1755 641 177 8454 404 70 8272 160

2016 1 910 242 73 1925 362 67 1798 129
2 682 93 118 1396 288 36 1779 150
3 4774 345 132 3625 797 42 4423 301
4 5351 250 110 3863 598 73 3622 646

* непълни данни
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От тази гледна точка за прогнозирането и овладяването на миграционния на-
тиск върху страната ни е важно да се изясни дали намаляването на натоваре-
ността на Западнобалканския миграционен маршрут води до намаляване и на 
движението по вторичния маршрут през България, или затрудненията по прид-
вижването през Западните Балкани водят до търсене на алтернативни маршру-
ти в съседство, в резултат на което миграционният натиск върху страната ни се 
увеличава?

Наблюдаваните слабости в регистрацията на мигрантите, придвижващи 
се по Западнобалканския миграционен маршрут през периода 2009–2013 г., не 
позволяват да се направи задълбочен статистически анализ. Ако се обаче миг-
рационните процеси по този маршрут се разглеждат като естествено продълже-
ние на процесите по Източносредиземноморския, съпоставянето на данните за 
броя на мигрантите през тях и за броя им през вторичния миграционен маршрут 
България–Сърбия–Унгария, би дал частичен отговор на този въпрос.

На фиг. 3 са отразени в проценти темповете на годишно нарастване на броя 
на преминалите мигранти по Централносредиземноморския, Източносреди-
земноморския и вторичния миграционен маршрут България–Сърбия–Унгария. 

Изчисления: на автора
Фиг. 3. Линейни темпове на годишно нарастване на броя на преминалите 
мигранти по Централносредиземноморския, Източносредиземноморския 

и вторичния миграционен маршрут България–Сърбия за периода 2009–2016 г. 
по данни на Фронтекс и Държавна агенция за бежанците (2017)
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Сравняването на подобни годишни темпове дава информация само за 
най-общите тенденции, но като цяло може да се направи изводът, че темповете 
на нарастване следват динамиката на коефициентите за годишна натовареност 
на двата основни миграционни маршрута, макар че зависимостта е по-слабо из-
разена. Аналогичен е изводът и при съпоставянето на абсолютните стойности 
за броя на мигрантите, упражнили миграционен натиск по Източносредизем-
номорския миграционен маршрут и по вторичния маршрут Сърбия–България. 
Така например през периода 2011–2013 г., когато стойностите на темповете за 
годишно нарастване на броя на преминалите по Източносредиземноморския 
маршрут намаляват, при вторичния миграционен маршрут през България те 
се увеличават. През периодите на високо миграционно натоварване обаче се 
наблюдава обща тенденция към увеличаване на стойностите. Поради краткия 
период с известна предпазливост може да се направи изводът, че през периоди-
те на ниско миграционно натоварване на Източносредиземноморския маршрут 
е налице относителна „самостоятелност“ на вторичния миграционен маршрут 
България–Сърбия–Унгария. 

Вторият извод от подобно миграционно поведение е, че при постигнатото 
затваряне на Западнобалканския миграционен маршрут през пролетта на 2016 г. 
чрез политическото споразумение между ЕС и Турция и изграждането на мно-
жество гранични защитни съоръжения по неговото протежение, вероятността 
за опити за преминавания по вторичния миграционен маршрут през България 
не трябва автоматично да се изключва. В подобна посока работят, от една стра-
на, увеличаващият се брой на трафикантските мрежи, в които участват българ-
ски граждани, а от друга – опитите за разработването на алтернативни варианти 
на маршрута като Гърция–България или България–Румъния.

Данните от второто полугодие на 2017 г. сочат известно увеличаване на 
броя на пристигащите мигранти по Източносредиземноморския миграционен 
маршрут, повторно активиране на Черноморския, който до преди няколко годи-
ни се смяташе за затворен, и разработването на нов вторичен маршрут Бълга-
рия–Румъния–Унгария. Например, на 14 ноември 2017 г. в София, Видин и Лом 
при спецоперация на Гранична полиция, ГДБОП, ДАНС и Специализираната 
прокуратура е задържана организирана група за трафик на мигранти през Бъл-
гария, Румъния и Унгария до Австрия. 

Наблюдаваната гъвкавост на миграционните потоци задължава страната 
ни като трета по големина входна врата към ЕС да не ограничава мерките за 
овладяване на миграционния натиск независимо от периодично наблюдаваните 
тенденции за намаляване на натовареността при използването на Източносре-
диземноморския и Западнобалканския миграционен маршрут. Подобно нама-
ляване на натовареността, започнало през 2016 г., е временно и е последица от 
преминаването от един динамичен цикъл към следващ, като пренасочващият 
фактор е взетото политическо решение на общоевропейско ниво за затваряне на 
Балканския маршрут. Необходимостта от продължаване на мерките срещу миг-
рационния натиск произхожда от констатацията, че независимо от очакваното 
намаляване след 2027 г., стойностите на миграционния потенциал на страните 
на произход до 2050 г. ще бъдат високи, което ще продължи да генерира мигра-
ционни потоци.
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НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО 
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Кристина Гърциянова1

В статията е разгледана действащата нормативната уредба относно управлението 
и използването на водния сектор у нас, включително и подземните води. Направен е 
обзор на европейското и българското водно законодателство, като са изведени и посо-
чени основните проблеми и предизвикателства, свързани с използването и опазването 
на подземните води. 

Ключови думи: подземни води, нормативна уредба, Закон за водите

REGULATION ON THE MANEGMENT AND USE OF UNDERGROUND 
WATER IN BULGARIA

Kristina Gartsiyanova

Abstract: The article reviews the current legislation on the management and use of the 
water sector in Bulgaria, including groundwater. An overview of the European and Bulgarian 
water legislation is made, outlining the main problems and challenges related to the use and 
protection of groundwater. To regulate water management and use in Bulgaria, it is necessary 
to develop a new conceptual-regulatory framework to overcome interinstitutional division 
and competition and to synchronize laws, regulations and strategic documents. It is necessary 
to provide conditions for real implementation of the policy for the basin management and 
the polluter pays principle through an adequately functioning regulatory framework that will 
establish a state mechanism for water management and protection in the country.

Keywords: groundwater, regulatory framework, Water Act in Bulgaria

УВОД

Много често под понятието водни ресурси се разбира само онези от тях, 
които се намират на повърхността на земята - реки, езера и язовири. Въпреки че 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia
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подземните води играят съществена роля в природния цикъл на водата, тяхното 
значение обикновено се пренебрегва, тъй като те остават „невидими“ за човека. 
Подземните води са природен ресурс притежаващ икономическа и екологична 
стойност и са от особено важно значение за живота, здравето и нормалното 
функциониране на екосистемите (Kirova, J., 2004).

Доскоро вниманието към подземните води беше насочено главно към из-
ползването им за питейна вода, като ресурс в промишлеността (например води-
те за охлаждане при някои производства) и селското стопанство (за напояване). 
Подземните води са пряко свързани с повърхностните водни системи (реки, 
влажни зони и водоизточници), като ги подхранват с вода с различно качество. 
Във връзка с това замърсяването на подземните води е в резултат от прякото 
или косвено въздействие на човешката дейност върху качеството на повърх-
ностните води. Оттокът на подземните води е по-бавен от този на повърхност-
ните и колкото по-дълбоко във водоносния пласт са те, толкова по-бавно се дви-
жат. Водоносните пластове, които са разположени по-близо до повърхността, са 
по-уязвими от замърсяване. Това означава, че ако подземните води се замърсят 
и замърсяването достигне дълбокия водоносен пласт, водата може да остане с 
влошено качество за много дълго време. Днес антропогенното въздействие вър-
ху подземните води се проявява многостранно. Замърсяването от битови, сел-
скостопански и промишлени източници, е все още основен проблем. Понастоя-
щем точковите източници на замърсяване се определят като основна причина 
за влошаването на качеството на повърхностните води, а дифузните оказват все 
по-голямо въздействие върху подземните. Постепенно обаче съвременното об-
щество осъзнава, че водата не може да бъде поделяна на повърхностна и под-
земна или съобразно своето предназначение, а че тя е еднакво необходима както 
за всяка една човешка дейност, така и за природата. Прекомерното въздействие 
на човека върху водите е заплаха за тяхното устойчиво развитие и във връзка с 
това днес приоритетно внимание трябва да се обърне на управлението и опаз-
ването на водните ресурси, което е относително добре разбрано и организирано 
(Николова, 2000). Подземните водни ресурси обаче се определят като „скрити“ 
и техният мениджмънт значително по-трудно се концептуализира (Jakeman et 
al., 2016). В настоящата разработка е направена кратка характеристика на под-
земните води в България, тяхното използване и опазване от замърсяване и във 
връзка с това е извършен преглед на съществуващото законодателство в облас-
тта на водите (в частност подземните). 

Основна цел на статията е да се направи обзор на действащата нормативна 
уредба относно управлението и използването на подземните води у нас.

ИЗСЛЕДВАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 
В БЪЛГАРИЯ

Подземните води у нас имат повсеместно разпространение, а тяхното изу-
чаване започва от началото на ХХ в. След края на Втората световна война във 
връзка с нуждите на хидромелиоративното, хидроенергийното, промишленото 
и гражданското строителство се налага извършването на детайлни хидрогео-
ложки и инженерно-геоложки проучвания в много райони на България. През 

5 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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1956 г. е поставено началото на изграждането на опорната наблюдателна мрежа 
за изучаване на режима и баланса на подземните води при естествени условия 
и нарушен режим, създадени са секции по хидрогеология към Института по 
Хидрология и Метеорология и секция по хидрогеология и инженерна геология 
към Геологическия институт на БАН. През 1968 г. започват детайлни изслед-
вания на пресните подземни води и съставянето на Хидрогеоложка карта на 
България. През 1976 г. се поставя началото на редица теоретични, лабораторни, 
научноекспериментални изследвания върху замърсяването и самопречиства-
нето на пресните подземни води и върху микробиологичния им състав. През 
80-те години изследванията продължават като постепенно се натрупва огромен 
фактически материал. В областта на регионалната хидрогеология, подземната 
хидродинамика, режима и баланса на подземните води и хидрохимията работят 
редица известни учени, като Н. Бояджиев, А. Овчинников, Д. Яранов, Д. Мол-
лов, М. Гълъбов, Д. Данчев, П. Бецински, К. Щерев, К. Петров, В. Спасов, Е. 
Пенчева, И. Стефанов, Б. Райкова, Л. Василева, К. Ботева и др. 

Подземните води у нас се използват за задоволяване на различни потреб-
ности на обществото. За да се оцени ролята, мястото и значението им като при-
роден ресурс, е необходимо те да бъдат разглеждани в зависимост от произхода 
им (инфилтрационен, седиментогенен, смесен), който определя техните фи-
зико-химични свойства и състав. Интензивната антропогенна дейност в наши 
дни оказва отрицателно въздействие върху подземните води, изрзяващо се в 
изменение на баланса на количествените и качествените показатели и води до 
тяхното прогресивно изтощаване (Цанков и др., 1993).

Според физико-химичните свойства и предназначението подземните води 
в България се делят на три основни вида – пресни студени, минерални и висо-
коминерализирани.

Според характера на въздействието факторите, които определят условията 
за формиране, динамиката и режима на подземните води, са: геоложки (лито-
ложки състав на скалите, тектонски строеж и хидрогеоложки условия), физи-
когеографски (релеф, климат, почвена и растителна покривка) и антропогенни 
(преки и косвени).

В зависимост от средата, в която се формират, подземните води биват: по-
рови, пукнатинни и карстови.

В тясна връзка с разпространението, произхода, количеството, режима и 
динамиката на подземните води, страната ни се разделя на три хидрогеоложки 
региона: Мизийски, Балканиден и Рило-Родопски. Те от своя страна се поделят 
на хидрогеоложки области, подобласти, райони и басейни (Антонов, Данчев, 
1980).

Подземните води са възобновяеми природни ресурси. Те представляват 
съществена част от оттока на страната (28-32%), като през сезона на малово-
дие са главен източник на подхранване на речната мрежа. Първостепенното им 
значение се определя от факта, че те са основен източник на питейно-битово 
водоснабдяване за повечето населени места в страната. 

Различават се три категории подземни водни ресурси – гравитационни, ес-
тествени (динамични) и експлоатационни (Спасов и др., 2003).

Експлоатацията на пресните подземни води е свързано с опазването им от 
замърсяване. Интензивността на замърсяване на подземните води се определя 
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от: степента на изолираност и размера на замърсения водоносен хоризонт, кон-
центрацията на замърсяващите вещества и мащаба на неблагоприятните въз-
действия. Уязвими са предимно ненапорните подземни води, докато напорните 
могат да бъдат замърсени само при изкуствено нагнетяване на замърсени води 
или чрез миграция на замърсители от подземни хранилища на химически или 
радиоактивни вещества. 

Основните източници на замърсяване на подземните води (ненапорните) у 
нас са химическите торове от селското стопанство, отпадъчните битови води от 
населените места без канализации, фекалните води от животновъдните ферми и 
комплекси, отпадъчните води от промишлеността, хвостохранилищата, карие-
рите за ломен камък, пясък и баластра, складирането на битови или промишле-
ни отпадъци на открито и др. Постъпването на замърсителите в поръхностните 
водоносни хоризонти зависят от характера на източника на замърсяване (точ-
ков, дифузен, продължителност на замърсяването и др.), хидрогеоложките ус-
ловия в района на въздействие на източника, възможностите за осъществяване 
на ефективни мероприятия за ограничаване на мащаба на разпространение въз 
основа на ефективно действаща мониторингова система и др. Освен това в ня-
кои случаи добиването на води от сондажи и кладенци може да наруши речния 
отток и да доведе до намаляване на количеството на подземните водни ресурси 
и влошаване на качеството им. 

Рискът от замърсяване на подземните води в резултат на конкретна човеш-
ка дейност е различен в отделните райони на страната. Това ги определя като 
повече или по-малко чувствителни към замърсяване. 

В крайна сметка, поради т.нар. „скрит“ характер на подземните води тях-
ното управление и опазване е значително по-трудно и отговорно в сравнение с 
превенцията и мониторинга на повърхностните водни системи. Управлението 
и опазването на подземните води налага популяризирането на отговорни об-
ществени действия за осигуряване на контрол, защита и устойчиво използване 
на подземните водни ресурси и водоносни системи. За целта е необходимо съз-
даването и прилагането на адекватна регулаторна (законодателна) рамка, ефек-
тивни институции и политики, финанси и стимулиращи структури, споделени 
знания и осъзнаване на предизвикателствата, съобразени с целите на общество-
то (Jakeman, 2016). 

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ

Първите стъпки, свързани с осъзнаването и формулирането на съвремен-
ната водна политика в ЕС, са извършени преди повече от 40 години чрез про-
веждането на различни форуми за опазване на околната среда (включително и 
водите), по-важните от които са: 

– Стокхолмската конференция „Околна среда за човека“ от 1972 г., която 
акцентира на твърдението, че целите на Европейската общност за прогресивно 
икономическо развитие не са постижими, ако не се вземе под внимание необхо-
димостта от предпазване и съхранение на околната среда;

– Конференцията в Мар дел Плата (Бразилия) през 1977 г., която провъзгла-
сява основните принципи на водната политика;
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– Семинарът на министрите за политиката на Общността за водите, прове-
ден във Франкфурт през 1988 г., на който се изтъква нуждата от законодателна 
регулаторна рамка на Общността в областта на екологичното качество.

– Дъблинската конференция по проблемите на водите от 1992 г., където се 
доразвиват принципите на интегрираното и устойчивото управление на водите.

– В Доклада на Европейската агенция по околна среда от м. ноември 1995 
г. във връзка с нарастващото потребление на вода с добро качество за всякакви 
цели се потвърждава необходимостта от действия за опазване на водите както в 
качествен, така и в количествен аспект.

– През 1996 г. Съветът, Комитетът, Икономическият и социалният комитет 
и Европейският парламент отправят искане към Комисията да излезе с предло-
жение за Директива, установяваща рамката за Европейската политика на водите.

– През 2000 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз 
приемат Директива 2000/60/ЕС, установяваща рамката за действията на Общ-
ността в областта на политиката за водите. Рамковата Директива за водите 
2000/60/ЕС (РДВ) е основополагаща във водната политика на ЕС и държавите 
членки днес. Основното й предназначение е да наложи нормативна рамка за 
опазване на количеството и качеството на вътрешните повърхностни, преход-
ните, крайбрежните и подземните води.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Нормативната рамка на ЕС за подземните води се заражда в края на 1970-
те с приемането на Директива 80/68/EC, OJ L20 от 26.01.1980 за опазване на 
подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества 
(Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater 
against pollution caused by certain dangerous substances). В нея се предвижда 
превенция от попадане (пряко или косвено) на замърсители с висок приори-
тет и ограничаване на попадането на други замърсители в подземните води. 
През 2013 г. тази директива е заменена с Рамковата директива за водите. Ди-
ректива 80/68/EC остава един от най-ефективните законодателни инструменти 
на ЕС за предотвратяване или ограничаване на замърсяването на подземните 
води, като впоследствие тя е актуализирана и накрая заменена от новата Ди-
ректива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им (Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the 
Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution 
and deterioration). През 1982 г. Главна дирекция за околна среда, защита на по-
требителите и ядрена сигурност на Европейската общност провежда цялостна 
оценка на подземните водни ресурси в страните членки (девет по това време). 
Оценката се отнася главно за количеството на подземните води, но след нейно-
то публикуване вниманието в Европа се насочва към качествените характерис-
тики на подземните водни системи, последвано от въведените редица програми 
и мерки за мониторинг и опазване. 

Декларацията на Министерския семинар за подземни води, проведен в 
Хага през 1991 г., признава необходимостта за по-нататъшни действия в дъл-
госрочен аспект за предотвратяване на влошаването на качеството и количе-
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ството на пресните води. В Декларацията се изтъква нуждата от изготвянето 
на програма от действия (които да бъдат изпълнени до 2000 г.) за насърчаване 
на устойчивото управление и опазване на ресурсите от пресни води. В своите 
Резолюции от 1992 г. и 1995 г. Съветът на Европейския съюз изисква изготвяне-
то на програма от дейности за подземните води и ревизирането на Директива 
80/68/EC. През 1996 г. Европейската Комисия отправя предложение за изготвя-
нето на програма от мерки за провеждането на интегрирано опазване и упра-
вление на подземните води, което е прието през м. ноември същата година. На 
практика с приемането на това предложение се установявяват процедурите за 
регулиране на добива на пресните води и осъществяването на мониторинга на 
качеството и количеството им.

През 2000 г. в Общността се приема Директива 2000/60/ЕС, OJ L327 от 
23.10.2000, установяваща рамката за действията в областта на политиката 
за водите (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water 
policy)(Рамкова Директива за водите (РДВ).

В този контекст РДВ извежда на преден план предизвикателствата на за-
конодателната рамка чрез определяне на екологични цели за всички води – по-
върхностни, крайбрежни, преходни и подземни.

В РДВ за първи път се предвижда, че количественият статус на подземните 
водни обекти може да оказва въздействие върху екологичното качество на свър-
заните с тях повърхностни води и сухоземни екосистеми, т.е. подземните води 
трябва да бъдат опазвани заради своята екологична стойност. 

Директива 2000/60/ЕС допуска гъвкавост в страните членки при начините 
за постигане на целите си. Тяхното изпълнение се основава на оценка на риска 
от осъществявания антропогенен натиск и въздействие, реализиране на мони-
торингови програми, разработване на планове за управление на речните басей-
ни (ПУРБ) и създаване на комплекс от мерки. 

Подземните води са един от ключовите елементи на РДВ, в която се за-
сягат основно целите за постигането поне на „добро“ екологично и химично 
състояние. Директивата постановява осигуряването на достатъчно количество 
подземни води с „добро“ качество, което е необходимо за устойчиво, баланси-
рано и справедливо водоползване. Държавните членки на ЕС е необходимо да 
прилагат нужните мерки за предотвратяване или ограничаване на въвеждането 
на замърсители в подземните води. 

Рамковата директива за водите постепенно разкрива необходимостта от 
изготвянето на дъщерна директива за подземните води, която да съдържа под-
робни разпоредби за химическото състояние и други мерки, които да иденти-
фицират и насочат тенденциите на замърсяването в обратна посока. Новата Ди-
ректива 2006/118/EC, OJ L372 от 12.12.2006 за подземни води е приета през 
м. декември 2006 (ДПВ). Тя предвижда режим, който определя стандарти за 
качество на подземните води и въвежда мерки за превенция или ограничаване 
на попадането на замърсители в тях. Тези правни изисквания са в съответствие 
с РДВ и по-късно залягат в разработването на плановете за управление на реч-
ните басейни. Във връзка с това страните членки трябва да определят стандарти 
(прагови стойности) на най-подходящото ниво и да отчетат местните или реги-
оналните условия. 
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Компонентите на Рамковата директива за водите, които се отнасят за под-
земните води, включват редица различни стъпки за постигане на „добро“ със-
тояние (количествено и качествено), по-важните от които са: 

– Дефиниране и характеризиране на подземните водни обекти в рамките 
на районите на басейново управление, които трябва да бъдат докладвани пред 
Европейската комисия; 

– Създаване на мрежи за мониторинг на подземните води въз основа на ре-
зултатите от характеризирането и оценката на риска, които представят всеобх-
ватен преглед на химическото и количественото състояние на подземните води;

– Разработване на планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за 
всеки район на басейново управление, които трябва да включват обобщение на 
натиска и въздействията от човешка дейност върху състоянието на подземните 
води, представяне на резултатите от мониторинга на карти, обобщение на ико-
номическия анализ на водоползването, обобщение на програмите за защита и 
мерки за контрол и възстановяване;

– Прилагане на принципа „замърсителят плаща“;
– Съставянето на програма от мерки за постигане на екологичните цели 

заложени в РДВ (контрол на добиване, превенция или контрол на замърсяване-
то), регулиране на точковите и дифузните източници, които причиняват замър-
сяване, преките зауствания на замърсители в подземните води се забраняват с 
редица нормативни разпоредби. Програмата от мерки трябва да се актуализира 
на всеки шест години.

Европейското законодателство разполага с редица нормативни актове, кои-
то пряко са свързани с Рамковата директива за водите и с новата Директива 
2006/118/EC за подземните води. Водеща цел на всички тях е превенция или 
ограничаване на източниците на замърсяване на подземните води. Техните ос-
новни характеристики в обобщен вид са следните: 

– Директива 91/676/EEC, OJ L375 от 31.12.1991, за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Council Directive 
91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources) има за цел да намали и 
предотврати замърсяването на водата, причинено от нитратите, използвани в 
селското стопанство. Тя изисква страните членки да определят уязвими зони 
за всички известни площи от тяхната територия, които се дренират във водите, 
включително и в подземните води, които са или могат да бъдат засегнати от 
замърсяване с нитрати. Такива води са тези, чието съдържание на нитрати е 
по-голямо от 50 mg/l или би могло да достигне такива стойности, ако не бъ-
дат предприети мерки. Връзката с политиката за опазване на подземните води 
в това отношение е ясна, т.е. съдържанието на нитрати в подземните води не 
трябва да надвишава праговата стойност от 50 mg/l. 

– Директива 91/271/EEC, OJ L135 от 30.05.1991, за отпадъчните води 
от урбанизираните територии (Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 
concerning urban waste-water treatment) има за цел да опази околната среда от 
негативното въздействие на заустванията на градски отпадъчни води и от някои 
промишлени отрасли. Връзката с регулаторната рамка на подземните води е 
главно чрез задълженията да се предотвратява или ограничава попадането на 
замърсители в подземните води.
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– Директива 91/414/EC за продуктите за растителна защита, OJ L230 
от 19.08.1991 (Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the 
placing of plant protection products on the market), която към настоящия момент 
не е действаща и намира израз в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/
ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (Regulation (EC) No 1107/2009 of the European 
Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant 
protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 
91/414/EEC). 

– Директива 98/8/EC за биоцидите, OJ L123 от 24.04.1998 (Directive 98/8/
EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning 
the placing of biocidal products on the market), която към днешна дата не е в сила, 
но нейните основни принципи са заложени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предос-
тавянето на пазара и употребата на биоциди (Regulation (EU) No 528/2012 of 
the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making 
available on the market and use of biocidal products).

Последните два нормативни документа засягат издаването на разрешител-
ни, пускането на пазара, използването и контрола в рамките на Европейския 
съюз на търговски продукти за растителна защита и биоцидни продукти, като 
пестициди, хербициди или фунгициди. По отношение на подземните води раз-
решителни се дават само ако продуктите нямат вредно въздействие върху чо-
вешкото здраве или върху подземните води и ако не оказват нежелани ефекти 
върху околната среда, в частност върху замърсяването на водите, включително 
питейната вода и подземните води. 

– Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 
май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето 
на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за из-
менение по отношение на участието на обществеността и достъпа до пра-
восъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (Directive 2003/35/
EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for 
public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes 
relating to the environment and amending with regard to public participation and 
access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the 
Commission).

Директива 85/337/ на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of 
certain public and private projects on the environment) е отменена от Директива 
2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. от-
носно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти вър-
ху околната среда (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the 
Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and 
private projects on the environment).

Директива 96/61/EC, OJ L257 от 10.10.1996, за интегрирана превенция 
и контрол на замърсяването (Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 
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concerning integrated pollution prevention and control) e отменена от Директи-
ва 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Directive 2008/1/
EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning 
integrated pollution prevention and control), а тя от своя страна е отменена от 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване 
и контрол на замърсяването) (Directive 2010/75/EU of the European Parliament 
and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution 
prevention and control).

Споменатите по-горе директиви предвиждат мерки за превенция или на-
маляване на замърсяването на въздуха, водите или почвата. Те се прилагат за 
голям брой основно промишлени дейности със значителни възможности за за-
мърсяване, като енергетика, производство и обработка на метали, минерална 
и химическа промишленост, съоръжения за управление на отпадъците, храни-
телно-вкусова промишленост и непромишлени дейности, като животновъд-
ството например. В тях са разписани редица разпоредби относно издаването на 
разрешителни за съществуващи и нови инсталации. Разрешителните включват 
изисквания, които да гарантират опазването на почвите и подземните води, и 
определят лимити за емисиите на замърсителите. 

– Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депони-
рането на отпадъци OJ L182 от 16 юли 1999 (Council Directive 1999/31/EC of 
26 April 1999 on the landfill of waste) има за цел превенция или намаляване отри-
цателното въздействие на сметищата върху околната среда, включително върху 
подземните води. Директивата предвижда разпоредби за издаване на разреши-
телни въз основа на набор от условия, включително оценка на въздействието. 
За всеки обект трябва да бъдат идентифицирани подземните води, геоложките 
и хидрогеоложките условия в района. Обектите трябва да бъдат проектирани 
по начин, чрез който да се предотвратява попадането на отпадъци от сметище-
то, събрани и третирани замърсени води и филтрати в подземните води и чрез 
използване на подходящи технически предпазни мерки, като геоложки бариери 
и дънни подложки, да не се допуска замърсяване на почвите, подземните или 
повърхностните води.

Съществуват и други директиви, които имат непряка връзка с регулаторна-
та рамка на подземните води, сред които са: 

– Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 г. относно отпадъците и отмяната на определени директи-
ви (Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 
November 2008 on waste and repealing certain Directives), която изисква отпадъ-
ците да бъдат възстановявани или изхвърляни, без да се засягат околната среда 
и подземните води. 

– Директива 89/106/EC на Съвета OJ L40 от 21 декември 1988 г. от-
носно сближаването на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки по отношение на строителните проду-
кти (Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation 
of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating 
to construction products), понастоящем преустановила своето действие, но на-
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мираща приложение чрез Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия 
за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО (Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of 
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC), който съдържа 
разпоредби за регулиране строителните продукти, които биха могли да застра-
шат здравето на бъдещите ползватели или намиращите се в съседство в резул-
тат на замърсяване или отравяне на водата или почвите.

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО 
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Управлението на водите, и в частност подземните, е един от най-важните 
аспекти на държавното управление на всяка развита държава. Съвременното 
българско законодателство, което се отнася за водния сектор и е част от зако-
нодателството на ЕС, задължително за всички държави членки, се изгражда и 
развива в периода 1999-2010 г. В правната система на Република България въ-
просът за нормативното управление на водите намира израз още в Конститу-
цията на страната (чл. 18, ал.1 от КРБ), според който: „Подземните богатства, 
крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите 
и парковете с национално значение, природните и археологическите резерва-
ти, определени със закон, са изключителна държавна собственост“. Тази нор-
мативна постановка е основна отправна точка за по-нататъшното развитие на 
българското законодателство в областта на водите. Правната система за водите 
в страната е единна система от различни по вид и ранг нормативни актове – за-
кони, постановления, правилници, наредби, решения и др. Днес у нас в обхвата 
на правната система съществува обща и специализирана нормативна уредба, 
която урежда отношенията и дейностите по управление на водите. Едновре-
менно с това и съгласно Договора за присъединяване и статута на страната ни 
като държава членка на Европейския съюз България е задължена да прилага 
изискванията в областта на водите. Тези два основни момента на нормативната 
уредба – действащата национална правна система и развиващото се европейско 
законодателство, на практика определят по-нататъшното развитие на водното 
законодателство в страната. Както бе изяснено, основният документ на ЕС по 
отношение на управлението и използването на водите е Рамковата директива за 
водите 2000/60. У нас съответстващ на нея нормативен акт е Законът за водите 
(1999), който има за задача да уреди детайлно всички най-важни групи право-
отношения, свързани с управлението, опазването и използването на водите в 
Република България. Законът за водите е изменян, допълван и поправян близо 
40 пъти след 1999 г. През 2010 г. е извършено по-голямо изменение, с което е 
отразена и Директивата за наводненията на ЕС. Последното изменение на ЗВ 
е от 03.07.2018 г., с което се регламентират находищата на минералните води – 
изключителна държавна собственост, с изготвен списък като Приложение № 2 
към чл.14, т.2. Останалите поддирективи във водната политика са транспонира-
ни на ниво подзаконови нормативни актове – наредби, в съответните области, 
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за които те се отнасят. Основна цел на Закона за водите е осъществяването на 
интегрирано управление на водите, провеждано на басейнов принцип в интерес 
на обществото и опазване здравето на населението, като се създадат условия за 
осигуряване на вода с достатъчно количество и добро качество, намаляване за-
мърсяването, опазване на повърхностните и подземните води. Законът включва 
комплекс от разнородни дейности, програми и мерки за опазване на количе-
ството и качеството на подземните води, регламентирани на подзаконово ниво, 
в множество наредби, основна от които е Наредба № 1 от 10.10.2007 г. Тук 
трябва да се отбележи, че по степен на значимост и изчерпателност тези подза-
конови актове са създавани непоследователно през годините. 

– Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на под-
земните води (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23 Декември 2016 г.) – определят 
се специфичните изисквания за проучването и ползването на подземните, в т.ч. 
и минералните води, и опазването им от замърсяване и влошаване;

– Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (посл. изм. и доп. 
ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г.) – уреждат се редът и начинът за планиране на мо-
ниторинга и за създаване на мрежите за мониторинг на водите във всеки район 
за басейново управление на територията на страната, както и за изпълнение на 
дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, комуникационно осигуряване 
и лабораторно-информационно обслужване.

– Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съ-
държание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водни обекти (посл. изм. ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г.) – определят се емиси-
онните норми за допустимото съдържание на някои вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

– Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели. (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г.).

– Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване 
на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисион-
ни ограничения на точкови източници на замърсяване, която отменя Наредба 
№ 10 от 3.07.2001 г. (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г.).

– Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на 
земеделските култури – определят се изискванията, критериите и показателите 
за оценка на качеството на водите за напояване, предотвратяването на увреж-
дането на хидротехническите съоръжения от въздействието на тези води и др.

– Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проекти-
ране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.). До момен-
та не са отбелязани допълнения и изменения на тази наредба, което е предмет 
на дискусии от страна на редица неправителствени и обществени организации.

– Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за 
къпане. (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 5 от 18.1.2013 г.).

– Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници (посл. изм.и доп. ДВ, бр. 97 от 9 декември 
2011 г.).
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– Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пре-
чистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, която ре-
гламентира важни въпроси относно пречистването на отпадъчните води и тре-
тирането на утайките чрез употребата им в земеделието (посл. изм. ДВ, бр. 55 
от 7 юли 2017 г.).

Поради факта, че водите (включително и подземните) са жизнено важен 
компонент на околната среда, от чието количество и качество зависи здравето 
на населението, здравните аспекти на тяхното използване освен в Закона за 
водите са уредени също така и във:

– Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., 
посл. изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.);

– Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., 
посл. изм. и доп. бр. 61 от 6.08.2010 г.);

– Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., 
изменян многократно до 27.02.2018 г.). Той има отношение към използването и 
опазването на минералните води.

В страната има издадени и редица други нормативни актове, които се от-
насят към управлението и опазването на подземните води, макар и да са в не-
пряка връзка с тях, и това са тези актове, които са свързани със собствеността, 
обществените поръчки, концесиите и др. Направеният преглед на норматив-
ната уредба (общата и специалната) показва, че дейностите, които определят 
държавното управление на водите във всичките му направления, са свързани 
основно с правата, компетенциите и отговорността на държавните органи и ор-
ганите на местно самоуправление. Дейностите по използването и опазването 
на водния сектор (включително и подземните водни системи) у нас са разпре-
делени в органите и регионалните структури на няколко министерства, водещо 
от които е Министерството на околната среда и водите. Други министерства с 
подобни компетенции са Министерството на регионалното развитие и благо-
устройството, Министерството на икономиката, Министерството на енергети-
ката, Министерството на туризма, Министерството на земеделието, храните 
и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътреш-
ните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. Освен изброените конкретни правомощия в сектор „Подзем-
ни води“ имат Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) (http://www.
eea.government.bg) и Националният институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ) към БАН (http://www.meteo.bg). Съгласно Закона за водите основен 
орган на управление на национално ниво е министърът на околната среда и 
водите, а на басейново ниво са директорите на четирите басейнови дирекции 
(БД) по райони съгласно разделението на територията на страната: Дунавски 
район с център гр. Плевен, Черноморски район с център гр. Варна, Източнобе-
ломорски район с център гр. Пловдив и Западнобеломорски район с център гр. 
Благоевград. БД имат управленски, регулаторни, контролни и информацион-
ни функции. При осъществяване на функциите по управлението на водите БД 
разработват, актуализират и прилагат Планове за управление на речните ба-
сейни (ПУРБ) – основен механизм на управление на водния сектор, планират 
и участват в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщават и 
анализират данните. Наред с това БД определят естествените и разполагаемите 
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ресурси на подземните водни тела и учредяват санитарно-охранителни зони 
около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. ПУРБ е нов подход 
за българското законодателство, като първите Планове за управление на реч-
ните басейни в България са утвърдени със заповед на министъра на околната 
среда и водите през 2010 г. Този механизъм до момента е най-всеобхватният, 
подробен и комплексен инструмент за управление на водите. Най-съществена 
част от ПУРБ са програмите от мерки за постигане на целите по опазването на 
водите, заложени в РДВ. 

След направения преглед на нормативната рамка за водите може да се каже, 
че понастоящем в страната е налице утвърдена практика при транспонирането 
на европейските директиви в областта на водите в рамките на националното 
законодателство, което обаче поражда и редица проблеми от своя страна.

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПОЛИТИКАТА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Основен проблем при синхронизирането на европейските директиви в об-
ластта на водната политика, включително използването и опазването на подзем-
ните води, с националното законодателство е буквалното възпроизвеждане на 
текстовете им. Това се отнася най-вече до текстовете с по-общ характер, които 
са принципни или ръководни насоки, изискващи доразвиваване или адаптиране 
на основни положения от директивите в конкретни правни норми и правила за 
поведение в националната правна уредба. Друг съществен проблем е липсата 
на взаимодействие между изискванията на директивите с действащи админи-
стративно-правни, финансово-икономически, контролни или наказателни ме-
ханизми от националната правна уредба. Това на практика означава отсъствие 
на юридически предпоставки за прилагането на иначе „транспонираните“ тек-
стове. Друг съществен проблем е, че така изградената система от нормативни 
актове, отнасящи се до водния сектор, не позволява изцяло самостоятелно сек-
торно развитие на законодателството. По-скоро отделни направления са имали 
водещо развитие, докато други са изоставали и влияят задържащо в момента на 
цялата правна рамка. Макар и общ за водния сектор нормативен акт, Законът за 
водите не регламентира изцяло всички правоотношения относно управлението 
и използването на водите. Други съществени проблеми в структурата и разви-
тието на българското водно заководателство са: 

– Използването на множество правни термини и понятия. Само в ЗВ и в 
неговите допълнителни разпоредби се дефинират над 120 специални „водни“ 
термини и понятия, докато всички останали законови и подзаконови актове ре-
гламентират много по-малко. 

– Интегрираното управление на водите предполага обща система, органи, 
структури и компетенции, каквато към момента не съществуват. Компетенции 
в сферата на водите имат няколко министерства, като основна роля има Минис-
терството на околната среда и водите.

– Отсъствието на единна държавна политика и практика, основана върху 
принципите на Рамковата директива относно провежданата политика в облас-
тта на водите.
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– Липсата и слабото прилагане на икономическите механизми и лостове, 
които да осигурят финансирането и самоиздръжката на водния сектор.

ИЗВОДИ

В заключение на направения преглед на нормативните документи на евро-
пейско и национално ниво относно използването и управлението на водите и в 
частност на подземните води могат да се направят следните изводи:

– Ролята на подземните води и степента на влошаване на качеството им 
не са така добре изследвани и известни, както на повърхностните. Санкции за 
предотвратяване или наличие на замърсяване са или минимални, или липсват.

– Отговорностите по опазването и управлението на подземните води често 
са разделени между няколко институции и липсва пълна и детайлна информа-
ция за наличието и състоянието им.

– Управлението на подземните води не е достатъчно да се осъществява 
само в обхвата на съответната басейнова дирекция. 

– Пълнотата и представителността на данните за количественото и качест-
веното състояние на подземните води зависят до известна степен и от инфор-
мацията, която се получава от съседни страни, в някои от които мониторингът е 
прекратен, а в други не се събира редовно. 

– Периодът, необходим за опазване и управление на подземните води, е 
значително по-дълъг в сравнение с този за повърхностните и това трябва да 
бъде съобразено при изготвяне на плановете за управление на речните басейни. 

– Необходимо е да се предложат начини за приложение на Географските 
информационни системи и данните от дистанционните наблюдения при устой-
чивото управление на подземните води. 

– Невинаги контактът между подземните и повърхностните води е добре 
изучен и взет предвид при управлението им. Понякога се създава възможност за 
влошаване качеството на питейната вода в резултат на сондажни дейности, при 
които замърсен водоносен хоризонт се свързва с незамърсен.

– Разрешаване на проблемите с продължаващо замърсяване, породено от 
минодобивни дейности, осъществявани в миналото.

– Целесъобразно е своевременното изготвяне и приемане на съответен 
нормативен документ във връзка с рационалното използване и опазване на ми-
нералните води у нас. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От направения преглед и анализ на нормативните документи у нас и на 
ниво ЕС е видно несъответствие при адаптирането и прилагането в България на 
някои постановки от европейското законодателство относно политиката, тре-
тираща управлението и опазването на водите, включително и подземните води. 
Необходимо е да се изработи нова концептуално-нормативна рамка, като се 
преодолее междуинституционалното разделение и конкуренция и да се синхро-
низират законите, наредбите и стратегическите документи. Нужно е осигурява-
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не на условия за реално прилагане на политиката за басейновото управление и 
на принципа „замърсителят плаща“ чрез адекватно функционираща норматив-
на уредба, която да създаде държавен механизъм за управление и опазване на 
водите в страната.

Л И Т Е РАТ. У РА

Антонов, Хр., Д. Данчев. (1980). Подземни води в НРБ. София./ Antonov, Hr., D. 
Danchev. 1980. Underground water in Bulgaria. Sofia. (Bg)

Николова, Р. (2000). Концепцията за интегрирано управление на водите и прилагането 
ѝ в България. Водно дело, кн.1–2. / Nikolova, R. 2000. The concept of integrated 
water management and its implementation in Bulgaria. Water affairs, book 1-2. (Bg)

Спасов, В., И. Стефанов, И. Йотов, Т. Кехайов, П. Петров и др. (2003). Експлоата-
ционни ресурси и използване на подземните води в районите на басейново упра-
вление в България. / V. Spasov, I. Stefanov, I. Jotov, T. Kehajov, P. Petrov and et. 
2003. Exploitation resources and use of groundwater in the basin management areas in 
Bulgaria. (Bg)

Цанков К., М. Мачкова, Д. Димитров, А. Личев, И. Милушев, К. Бурмов. (1993). 
Хидрохимичен справочник на подземните води в Република България 1980–1991 
г., София. / Tzankov, K, M. Machkova, D. Dimitrov, A. Lichev, I. Milushev, K. Burmov. 
1993. Hydrochemical Directory of Groundwater in the Republic of Bulgaria 1980-1991, 
Sofia. (Bg)

xxx Закон за водите. ДВ, бр. 67/27.07.1999 г. / Water law. OG. 67 on 27/07/1999 (Bg)
xxx Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., посл. изм. и 

доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) / Waste Management Act. OG. 86 
on 30/09/2003 (Bg)

xxx Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и 
доп., бр.61 от 6.08.2010 г.) / Environmental Protection law. OG. 91 on 25/09/2002 (Bg)

xxx Закон за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изменян 
многократно до 27.02.2018 г.) / Health law. OG. 70 on 10/08/2004 (Bg)

xxx Конституцията на страната (ДВ. бр. 56 от 13 Юли 1991 г.) / Constitution of Bulgaria. 
/ OG. 56 on 13/07/1991 (Bg)

xxx Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 
/ Ordinance No. 1 of 10.10.2007 on exploration, use and protection of groundwater (Bg)

xxx Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. / Ordinance No. 1 of 11.04.2011 
on water monitoring (Bg)

xxx Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-би-
тови цели. / Ordinance No. 9 of 16.03.2001 on the quality of water intended for drinking 
and household purposes (Bg)

xxx Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 
на точкови източници на замърсяване. / Ordinance No 2 of 8 June 2011 for issuing 
permits for discharge of waste water into water bodies and determination of individual 
emission limits for point sources of pollution (Bg)

xxx Наредба № 10 от 3.07.2001 г. / Ordinance No 10 of 3.07.2001 for the issuance of
permits for discharge of waste water into water sites and determination of individual emission 

issues limitations of point sources of pollution (Bg)
xxx Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски-

те култури. / Ordinance No. 18 of 27.05.2009 on the quality of water for irrigation of 
agricultural crops (Bg)



79

xxx Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвър-
ждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нуж-
ди. / Ordinance No. 3 of 16.10.2000 on the conditions and procedure for investigation, 
design, validation and operation of the sanitary-protection zones around the water 
sources and the facilities for drinking water supply and around the water sources of 
mineral waters used for healing, prophylactic, drinking and hygiene needs (Bg)

xxx Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане. / 
Ordinance No. 5 of 30.05.2008 on the management of the quality of bathing water (Bg)

xxx Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земе-
делски източници / Ordinance No. 2 of 13 September 2007 on the protection of waters 
against pollution by nitrates from agricultural sources (Bg)

xxx Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието / Ordinance on the Procedure 
and Method of Utilization of Sludges from Waste Water Treatment by Their Use in 
Agriculture. (Bg)

xxx ПУРБ  (Bg)
Kirova, J. (2004) Some ecological aspects of effective groundwater management in Bulgaria. 

–Annual MGU, Sofia, Vol. 47, b. 1, Geology and Geophysics, Sofia.
Jakeman, A.J. et al. (2016). Integrated Groundwater Management. DOI 10.1007/978-3-319-

23576-9_1 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23576-9_1
xxx Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater 

against pollution caused by certain dangerous substances.
xxx Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 

2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration.
xxx Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 

establishing a framework for Community action in the field of water policy.
xxx Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters 

against pollution caused by nitrates from agricultural sources.
xxx Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment.
xxx Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection 

products on the market.
xxx Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 

21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and 
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC.

xxx Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
concerning the placing of biocidal products on the market.

xxx Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 
2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products.

xxx Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 
providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amending with regard to public participation 
and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the 
Commission.

xxx Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment.

xxx Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 
2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects.

xxx Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution 
prevention and control.



80

xxx Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 
concerning integrated pollution prevention and control.

xxx Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control).

xxx Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 
2008 on waste and repealing certain Directives.

xxx Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction 
products.

xxx Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and 
repealing Council Directive 89/106/EEC.

xxx https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23576-9_1
xxx http://www.meteo.bg/
xxx http://www.eea.government.bg/



81

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧНА СТРУКТУРА НА ДОЛНОТО 
ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА 

Румен Пенин1, Лидия Семерджиева2

В статията са представени съвременните ландшафтни комплекси и геоекологично-
то състояние на един от най-техногенните райони на България – Девненският комплекс, 
разгледан през призмата на естествените природни граници – водосборът на долното 
течение на р. Провадийска до вливането ѝ в Белославското езеро. Чрез ландшафтно-ге-
охимични методи са установени особеностите и условията на миграция и диференци-
ация на тежки метали в почвената покривка като важен информативен компонент на 
ландшафтите. Направен е опит да се установят съдържанията на тежки метали, радиал-
ната и латералната им диференциация, както в относително ненарушени (фонови), така 
и в силно антропогенизирани ландшафти. Изясняват се част от проблемите, свързани с 
постъпването, трансформацията и акумулацията на техногенни вещества в проучените 
ландшафти. Направено е сравнение с подобно проучване в района на изследване преди 
20 години. 

Ключови думи: ландшафти, геохимия, тежки метали, водосборен басейн, радиал-
на и латерална диференциация на микроелементи, р. Провадийска

LANDSCAPE – GEOCHEMICAL STRUCTURE OF THE LOWER PART OF 
THE PROVADIYSKA RIVER 

Rumen Penin, Lidiya Semerdzhieva

Abstract: This paper presents the contemporary landscapes and their geoecological 
condition in one of the most technogenic areas in Bulgaria – the Devnya industrial zone 
– within its natural boundaries - the lower part of the Provadiyska river catchment basin, 
down to its river mouth in lake Beloslav. Using landscape-geochemical research methods, the 
specifics and the conditions of migration and differentiation of heavy metals in soils (being 
an informative component of the landscapes) have been revealed. An attempt of determining 
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the concentration of heavy metals, their radial and lateral differentiation in both relatively 
unaffected and considerably affected by human impact landscapes has been made. Some of the 
problems associated with the introduction, transformation and accumulation of technogenic 
substances in the studied landscapes have also been examined. The results are compared with 
those of similar research, carried out in the above-mentioned area 20 years ago. 

Keywords: landscapes, geochemistry, heavy metals, catchment basin, radial and lateral 
differentiation of microelements, Provadiyska river.

Съвременните ландшафти и геоекологичното състояние на дадено прос-
транство са пряко свързани с нарастващата антропогенизация и са причина 
за разглеждането на въпроси, свързани с използването и управлението на те-
риториите. В тази връзка целта на настоящото изследване е представяне на 
съвременните ландшафтни комплекси и геоекологичното състояние на един от 
най-техногенните райони на България. 

МЕТОДИ И ПОДХОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За представяне на екологичното състояние на природните комплекси в раз-
глежданото пространство е избран ландшафтно-геохимичният метод. Устано-
вени са геохимичните особености и условията на миграция и диференциация 
на тежки метали в почвената покривка от района.

Границите на изследване са определени във връзка с използването на ба-
сейновия подход. Водосборният басейн е най-разпространеният вид цялостна 
функционална геосистема, притежаваща редица интегриращи фактори – дъл-
говременност, движение на потоци вещество по склона и талвега на водните 
потоци. Използването на басейновия подход е в основата на ландшафтно-гео-
химичните изследвания, свързани с решаването на проблемите за постъпване и 
трансформация на техногенните вещества в геосистемите (Пенин, 1994). 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Равнинните територии се характеризират с по-опростена хоризонтална 
структура на ландшафтите, но днес антропогенният фактор е причина за го-
лямата им мозаечност. Това води до силна степен на уязвимост на природните 
комплекси. Подобно е и пространството, обект на настоящото изследване. Раз-
глежданата територия е разположена в Североизточна България. Включва водо-
сборът на долното течение на р. Провадийска (от края на пролома при гр. Пра-
вадия до заустването ѝ в Белославското езеро), с площ от 481 km2. Северната 
и южната граница на района следят вододелните линии от водосборния басейн 
на р. Провадийска, а източната и западната са вътрешни граници, разделящи 
водосбори на притоци в самия басейн. 

В разглежданото пространство няма обособена основна морфографска 
единица, а са включени няколко такива. Единственият обект, попадащ изцяло в 
посочените граници, е Девненската низина, заобиколена от оградни височини 
– Добруджанското, Авренското и Добринското плато. В района се включват и 
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най-източните склонове на Провадийското, както и най-източните разклонения 
на Роякското плато. На юг Девненската низина се съединява със Синделска-
та, като заедно образуват обширно понижение. Така се създава единна и взаи-
мосвързана система, започваща от вододелите в оградните склонове и завърш-
ваща в местния ерозионен базис – Белославското езеро.

Главната речна артерия на областта е р. Провадийска. В описаните граници 
дължината ѝ е 38,5 кm. Повечето от десните й притоци са пресъхващи и къси, 
предопределени от морфографията и непосредствената близост до вододела с 
р. Камчия. Левите притоци са по-малко, но със значително по-голяма дължина. 

Геолого-геоморфоложкият фактор се явява един от най-важните, влияещ 
върху ландшафтната диференциация на областта. Оградните плата имат сходна 
скална основа, проследяват се почти едни и същи литостратиграфски единици 
(Миланова, Чешитев, 1992). В резултат се създава специфичен морфографски 
облик на възвишенията, характерен за централната и източната част от Северна 
България – в основата склоновете са полегати заради делувиалните покривки, а 
отвесните скални откоси в горната им част са оформени във варовитите пясъч-
ници и песъчливите варовици на Шуменската свита (Провадийско, Добринско, 
Авренско плато). Голяма част от изследваната територия е с карбонатна скална 
основа. Широкото разпространение на варовиците е причина за интензивното 
протичане на карстовия процес и за образуването на азонални карстови ланд-
шафти. 

Географското положение предопределя до голяма степен проявлението на 
ландшафтообразуващите фактори. Разположението на района в най-източните 
части на Дунавската равнина и непосредствената близост до Черноморския ба-
сейн оказват съществено влияние върху съвременните природно-териториални 
комплекси (ПТК).

Съседното разположение на Черно море оказва съществено влияние върху 
особеностите на климата, изразяващо се най-вече в смекчаване на континен-
талния характер. Климатът особено влияе върху структурата на ландшафтите 
по територията – например навлезлите средиземноморски растителни видове 
(характерни за крайбрежието) са доказателство за силното влияние на Черно-
морския басейн. В някои случаи североизточните ветрове се явяват като пренос 
на замърсители от индустриалната зона на Девня (Дончев и кол., 1993). 

Особеностите на климата в комбинация с литоложката основа обуславят 
смесеното дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в района. Голя-
мата водопоглъщаща способност на окарстените скали спомага за оформянето 
на територии с рязко намален повърхностен отток или без отток – на места по 
билата на Провадийското и Добринското плато. Наличието на блатни компле-
кси с високо ниво на подземните води е предпоставка за образуването на хид-
роморфни ландшафти.

Предопределени от особеностите на скалната основа, най-разпространени-
ят тип почви са черноземите (в частност карбонатните – основно в северните и 
централните части от района).

Коренната горска растителност (разпространена в миналото повсеместно 
в границите на територията), днес е претърпяла значителни изменения в ка-
чествено и количествено отношение. В изграждането на съвременната расти-
телност участват основно дъбовият горски комплекс и мезоксерофилната и ксе-
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рофилната тревна растителност. Коренни гори в запазен първичен вид почти 
липсват – преобладават тези с вторичен характер. Смекчаващото влияние на 
Черноморския басейн е причина за присъствието в района на по-специфични 
южноевксински мезофитни растения (Кочев, 1976). Ендемичните растителни и 
животински видове са доказателство за спецификата на ландшафтите в дадена 
територия. В конкретния случай за пример може да се даде обилието от птици 
(32 вида, срещащи се в района, са включени в Червената книга на Р. България 
(http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/) във връзка с разпространените езерно-блатни 
комплекси в разглежданото пространство. 

В резултат на антропогенизацията до голяма степен е изменен ландшафт-
ният облик в изследваната територия. Естествени ландшафти не се наблюдават, 
а само в ограничени пространства са запазени части от природната среда, съ-
ществувала в миналото. Природните ресурси са основната причина за ранна-
та антропогенизация на територията и неслучайно един от най-техногенните 
центрове на страната е именно тук. Районът не само е обитаван от дълбока 
древност, но и е бил център на една от най-старите високо развити култури по 
тези земи.

Природно-антропогенните системи оформят съвременният облик на тери-
торията (табл.1):

Въздействието на урбанизираните зони поражда геоекологични пробле-
ми, които засягат защитените територии в района. Повечето от опазваните 
растителни и животински видове към настоящия момент са били повсеместно 
разпространени в миналото. Шест растителни вида са с изчезнали находища 
в изследваната територия – на почти всички местообитанието им е бил райо-
нът на Девня (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/texts.html). Общо 35 животински 
вида (основно птици) са имали естествени местообитания по територията и не 
са наблюдавани след 1985 г. (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/). Това е свързано 
главно с Белославското езеро и влажните зони като техни хабитати. Голяма част 
от видовете са обитавали и пресушените Синделско и Тръстиково блато. 

Т а б л и ц а  1
Земно покритие в долното течение на р. Провадийска

Вид Площ (km2) Дял от територията 
(%)

Селскостопански земи (обработваеми земи, 
трайни насаждения, оранжерии) 291 60

Тревна (ливади, пасища, ниви) 48 10

Горска растителност 80 17

Храстово-тревна растителност 31 6

Градове 10 2

Села 13 3

Промишлени предприятия 9 2
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Разглежданата територия се отличава с разнообразие от ландшафтни еди-
ници –карстови терени, степни пространства, влажни зони и псевдолонгози и 
др. Хоризонталната структура на ландшафтите е по-усложнена в сравнение с 
останалите равнинни пространства не само заради високата степен на антро-
погенизация, но и в резултат на естествени фактори – литоложката основа 
и мозаечният характер на релефа с редуване на хълмисти и низинни форми. 
Съвременните ландшафти се характеризират с преобладаващо маломощен и 
средномощен вертикален профил, причина за което е значителното влияние на 
антропогенизацията, от една страна, а от друга – широкото разпространение 
на карстовите ландшафти с тяхната опростена структура на надземната част от 
профила. Повишена сложност на структурите имат ПТК, които са с ограничено 
разпространение в изследвания район.

ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ

През последните десетилетия редица научни направления активно изу-
чават проблемите, свързани с антропогенното нарушаване на околната среда. 
Замърсяването на природните комплекси е в резултат на постъпването в ланд-
шафтите на твърди, течни и газообразни вещества или в резултат на частично-
то или цялостното нарушаване на връзките между компонентите при различни 
стопански дейности. Замърсяването се отразява на всички ландшафти – елу-
виални, супераквални и аквални, което изисква прилагането на цялостен сис-
темен подход при екологичния анализ на стопанската дейност на човека. Едно 
от научните направления, което използва комплексния подход при изучаване 
състоянието на околната среда, е геохимията на ландшафтите. Използваната 
от него методологична база позволява да се разкрие същността на постъпване, 
миграция, концентрация и диференциация на химичните елементи и съедине-
ния в ПТК (Пенин, 1997).

В приложната геохимия на ландшафтите е разработена система от коефи-
циенти, които представят отношението между средните съдържания на химич-
ните елементи в дадени сравними помежду си обекти. В резултат на миграцията 
химичните елементи се проявяват чрез концентрация или разсейване и изуча-
ването на тези противоположни процеса се явява една от важните особености 
в методологията на геохимията. Във връзка с това за характеризиране на миг-
рацията се използват редица коефициенти, най-важни от които са кларк кон-
центрация (КК) и кларк на разсейване (КР). КК представлява съотношението 
между съдържанието на елемента в даден природен обект (почва, скала, утайка 
и др.) към неговия кларк (съдържание) в литосферата. Ако КК е със стойности 
по-малки от единица, се изчислява обратната величина – КР, която показва от-
ношението между кларка на елемента в литосферата и неговото съдържание в 
даден природен обект (Пенин, 1997, по Гаврилова, Касимов, 1989).

За цялостната характеристика на геохимичното състояние на елементарни-
те ландшафтно-геохимични системи (ЕЛГС) и каскадните ландшафтно-геохи-
мични системи (КЛГС) се използва понятието „фонова геохимична структура“, 
въведено от Глазовская и Касимов (1987). Под това понятие трябва да се разби-
ра съотношението между различните подсистеми на ландшафта, изразено чрез 
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група от ландшафтно-геохимични коефициенти – радиална и латерална миг-
рация, на биологично поглъщане, на биофилност и т.н. Фоновата геохимична 
структура се състои от радиалната и латералната диференциация на елементите 
и съединенията им в ландшафтите. Нарушението на типичните (фоновите) съ-
отношения е индикатор за техногенно или рудогенно въздействие върху при-
родните системи (Пенин, 1997).

Радиалните (вертикалните) процеси на пренос на вещество и енергия са во-
дещи и системообразуващи за геосистемите. Радиалната структура характери-
зира относителното преразпределение на елементите във вертикалния профил 
на ландшафта (Глазовская, 1964). Радиалната структура на ЕЛГС отразява вза-
имодействието между отделните системи: почва–растение, скала–почва, атмос-
фера–почва и др. Изучаването на радиалната диференциация (Kр) на химичните 
елементи позволява да се разкрият основните зони на натрупване на елементи-
те и да се проучат концентрационните механизми, които водят до възникването 
на радиалните геохимични бариери (Авессаломова, 1987). За характеристика 
на миграцията на химичните елементи в системата почва–скала се изпозлват 
акумулативни коефициенти. Те представляват отношението на съдържанието 
на даден елемент в почвата към съдържанието му в скалата (Глазовская, 1964). 

Свързани помежду си с латералната (склоновата) миграция на веществата, 
ЕЛГС образуват ландшафтно-геохимични катени. Обикновено те включват в 
себе си автономните ЕЛГС на водоразделните пространства, транселувиалните 
– транзитни склонове, елувиално-акумулативните – ниските части на склоно-
вете, и супераквалните ЕЛГС (транзитни и затворени) – депресиите на релефа 
и речните долини с високо ниво на подпочвените води (Пенин, 1997). Една от 
най-важните задачи в геохимията на ладншафтите е проследяването на пътя на 
миграция на елементите от автономните към подчинените ландшафти. Слож-
ността на характера на връзките между ЕЛГС се отразява най-ясно в преразпре-
делението и диференциацията на химичните елементи и съединения в резултат 
на латералната им миграция (Глазовская, 1964). За количественото изразяване 
на относителното разпределение на елементите в катените се използва коефи-
циентът на местна миграция – Км (коефициент на латерална миграция на веще-
ствата), предложен от Перелман през 1975 г. Той представлява отношението 
между съдържанието на химичните елементи в автономните ландшафти и кон-
центрацията им в подчинените ландшафти. 

ГЕОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

За изследване съвременното геоекологично състояние на изследваната те-
ритория чрез геохимични методи са събрани проби от почвена покривка при 
проведени теренни изследвания през м. октомври 2016 г. Работата е извършена 
в съответствие с определена методика, разработена и прилагана от специали-
сти в тази област (Глазовская, 1964; Перелман, 1975; Фортескю, 1985; Пенин, 
1989; и др.). Установено е общото съдържание (mg/kg, ppm) в събраните проби 
на елементите мед (Cu), цинк (Zn), олово (Pb), манган (Mn), никел (Ni), кобалт 
(Co), хром (Cr) и кадмий (Cd). Извършеният ландшафтно-геохимичен анализ на 
резултатите разкрива особеностите на миграцията и диференциацията на теж-
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ките метали в почвената покривка на долното течение на р. Провадийска. Резул-
татите са представени основно чрез използването на коефициентите КК и КР 
(с геохимични спектри) и радиална и латерална диференциация на елементите. 

Типът и съставът на почвообразуващите скали са главните фактори, оп-
ределящи базовото геогенно съдържание на тежките метали и металоидите в 
почвите. От своя страна геогенното съдържание може да бъде петрогенно (ли-
тогенно) – дължащо се на нормалното (фоновото) съдържание на елементите в 
скалите, и рудогенно – породено от положителни геохимичи аномалии, в част-
ност от рудни залежи (Куйкий и кол., 2001). В изследваната територия няма на-
личие на рудни запаси, следователно геохимичната картина на почвите в района 
е резултат, от една страна, от фоновата структура на скалите, и от друга – на 
антропогенната намеса. 

Свойствата на почвата също са от голямо значение за съдържанието на 
химичните елементи. Геохимичните особености на почвите, свързани с кар-
стовите територии, са предопределени от структурата и функционирането на 
карстовите ландшафти. Миграцията и диференциацията на химичните елемен-
ти и техните съединения се определят от типа карстов комплекс, от доминира-
щите алкално-киселинни условия в почвения разтвор и др. (Чолакова, 2013). 
Преобладаващата част от събраните почвени проби са контролни, с помощта 
на които е определена местната геохимична картина в изследваната територия. 
Материалът за анализ при тях е събран от повърхностния почвен слой (0-10 сm) 
основно от обработваеми земи както в райони, отдалечени от населени места и 
промишлено влияние, така и в места, подложени на антропогенно въздействие. 
Почвените проби са само от черноземи (разпространените подтипове в района). 
Материал е взет и от два почвени профила и характерен катен в представителни 
за изследваната територия ландшафти. В табл. 2 са представени местата на про-
бовземане и съдържанието на тежки метали в почвените проби. При определя-
нето на местния геохимичен фон е съобразено местоположението на точките на 
опробване да са отдалечени максимално от антропогенно въздействие. От ма-
тематико-статистическа гледна точка е определена границата на вариацията за 
фона на територията да е долният праг на фона (ДПФ) – най-ниските съдържа-
ния от фоновите стойности. За сравняване на съдържанията на тежките метали 
в почвата в района с други данни е използвано средното им съдържание (средно 
аритметично от всички стойности), а не медианата, поради късата дължина на 
статистическата редица.

Общото съдържание на микроелементите в почвите е сравнено със съ-
държанията им в света, Европа и България (табл. 3). Стойностите за района се 
различават от останалите. Първоизточник на причината е карбонатната скал-
на основа, тъй като петрографският състав определя базовото съдържание на 
елементите в почвата. Катионите на тежките метали са най-мобилни при кисе-
линни условия. Местната обстановка предопределя алкалния характер на поч-
вите (pH>7) в границите на изследваната територия, което обяснява по-ниските 
стойности на елементите. Доказателство за това е и, че геохимичният фон за 
Варненска област има по-ниски стойности за изследваните елементи спрямо ге-
охимичния фон за страната (по Йонева, Еленов, 2000). Резултатите потвържда-
ват закономерността, че в карбонатните скали микроелементите са в по-ниски 
концентрации (Пенин, 1992, по Беус, 1981). 
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Значителен контраст са наблюдава (табл. 3) в стойностите на горния праг 
на фона (ГПФ – най-високите стойности от фоновите райони), който е по-висок 
от средното съдържание на елементите в почвите не само на изследвания район, 
но и на „антропогенизираните територии“ в него. ГПФ дава обща представа за 
нормалните съдържания на химичните елементи в района. Следователно може 
да се направи изводът, че се наблюдава геохимична аномалия (съдържания на 
елементи, различни от характерните средни съдържания за дадена система 
(Куйкин и кол., 2001) в изследваната територия по отношение на някои елемен-
ти. Поради тази причина е избрана и методиката ДПФ да са представителните 
стойности за нормалните съдържания на елементите в района. 

Съдържанието на микроелементите в почвите в изследваната територия е 
сравнено със съдържанията им в света, Европа и България чрез коефициентите 
КК и КР (фиг. 1). След кларките на литосферата водеща част в графиката са 
кларките на почвите в света. Спрямо тях са сравнени останалите стойности. 
Наблюдава се сходен тренд на почвите в Европа и страната – с по-високи кон-
центрации от тези за света. Почвите на района показват КР с особено занижени 
стойности за Cr, Mn и Co. Изключение в тази група е единствено Pb, което има 
KK спрямо литосферата и почвите за света, но не по-голяма от тази за Европа и 
България. Този факт се подкрепя и със сравнение на изследване в района, пуб-
ликувано преди 18 години (Йонева, Еленов, 2000) – за този период стойностите 

Таблица 3
Съдържания на тежки метали (в ppm=mg/kg) в почвите на света, Европа, България 

и изследваната територия

Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr Cd

Литосфера (по Виноградов, 1962) 47 83 16 1000 58 18 83 0,13

Почви на света (по Виноградов, 1956) 20 50 10 850 40 8 100 0,5

Почви на Европа (по Salminen, 2005) 17 68 33 810 37 10 95 0,28

Почви на България (по Мирчев, 1971; 
Райков и др., 1984) 30 75 35 1000 36 20 70 0,32

Почви на България – фон (по Пенин, 2003) 24 67 25 695 32 16 60 0,03

Почви на България – техногенни територии 
(по Пенин, 2003) 72 79 36 867 37 17 74 1,1

Почви в изследваната територия 26 74 27 374 32 6 32 1

ДПФ в изследваната територия 12 35 19 359 8 2 18 1

ГПФ в изследваната територия 41 126 33 548 60 14 73 1

Антропогенизирани райони в изследваната 
територия 26 71 28 352 31 6 29 1

Почви около индустриалната зона на Девня 25 74 16 382 34 7 32 1
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на елемента не са се променили – и тогава Pb е бил с висок КК, както и Zn. За 
последния елемент може да се твърди, че е настъпила промяна в концентра-
цията му – от спектъра се виждат близките му стойности с тези за почвите на 
България и Европа. КР на Cu и Mn в изследваните проби е следствие от тяхната 
малка подвижност в алкална среда и вероятно от по-ниската интензивност на 
използването им от промишлените предприятия. 

На по-ниско регионално ниво са сравнени концентрациите на елементите 
в почвите във фонови и техногенни райони на страната и тези в изследваната 
територия (фиг. 2). Ясно личи разсейването на химичните елементи в сравне-

Фиг. 1. Геохимичен спектър на почвите в света, Европа, България 
и изследваната територия

Фиг. 2. Геохимичен спектър на почвите в България и изследваната територия
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ние с тези за страната. Единствено Pb, Zn и Cu се отличават със стойности над 
фоновите за България, а Pb е единственият елемент с КК. По отношение на КР 
елементите имат различно поведение – с най-ниски стойности са Co, Cr и Mn. 

Логично е най-замърсени да са почвите около най-големия техногенен ком-
плекс – Девненската индустриална зона (фиг. 3). Стойностите на елементите 
обаче противоречат на това предположение – въпреки че някои елементи пре-

Фиг. 3. Геохимичен спектър на почвите в България и индустриалната зона на Девня

Фиг. 4. Геохимичен спектър на почвите в България и избрани горски участъци от района
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вишават фоновите концентрации за страната, те дори не се доближават до тези 
за техногенните райони на национално ниво. От този и от предишния спектър 
ясно личи, че почти няма разлика в КР на елементите на регионално ниво (в 
изследваната територия) и тези около индустриалната зона. 

Геохимичният спектър от фиг. 4 представя сравнение на два избрани гор-
ски фонови участъка с геохимичния фон на почвите в страната. Докато поч-
вите в Добруджанското плато имат сходни стойности с тези на национално 
ниво, при тези в Добринското плато се наблюдават интересни резултати. Със 
сигурност влияние оказва споменатата вече литоложка основа, която в точката 
на пробовземане е представена от чисти дебелопластови варовици. Почвената 
реакция е неутрална до слабо алкална (pH > 6). При описаната ситуация може 
да се твърди, че тази част от разглежданото пространство се характеризира 
с отрицателна геохимична аномалия по отношение на фона на литоложката 
основа. 

На фиг. 5 е показан спектър, който представя избрани земеделски земи в 
района, сравнени с геохимичния фон на почвите в страната, за да се изясни ге-
охимичната картина на териториите, пряко засягащи населението. Резултатите 
показват, че стойностите почти се доближават до почвения фон на България. 
Zn и Pb се отличават с КК в две от пробите, а по отношение на разсейването на 
преден план излизат елементите Co, Cr и Cu. 

Zn е много мобилен при атмосферни влияния и лесно разтворимите му 
съединения бързо се утаяват чрез реакция с карбонати или се абсорбират от 
минерали и органични съединения. Повишена концентрация на eлемента често 
се наблюдава при варовити и органични почви (Kabata – Pendias, 2011). Това 

Фиг. 5. Геохимичен спектър на почвите в България и обработваеми земи от района 
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обяснява завишените му концентрации в изследваната територия. Използва-
нето в циментовото производство на суровини, богати на Pb и Zn, причинява 
замърсяване в районите на заводите (Райков и кол., 1984), добре изразено при 
точки на пробовземане № 2, 3 и др. 

Йонева и Еленов (2000) констатират двукратно по-високи стойности на Co 
от посочените за незамърсени почви на Варненска област. От представените 
резултати на настоящата разработка не е установено кобалтово замърсяване. В 
резултат може да се направи изводът, че е намалено или прекратено въздействи-
ето на елемента от страна на антропогенни действия. В почвите поведението на 
Co е силно повлияно основно от оксидите на Mn (Kabata–Pendias, 2011), което 
ясно проличава от повечето представени геохимични спектри. 

Видът на почвообразуващата скала е главният фактор, определящ съдържа-
нието на Cd в почвите. Почви, образувани върху основни скали и варовици, са 
винаги по-богати на Cd от почви, образувани върху кисели скали (Райков и кол., 
1984). Елементът се счита за един от най-токсичните метали, които проявяват 
нежелани ефекти върху биологичните процеси на хората, животните и растени-
ята (Kabata–Pendias, 2011). Съдържанието на елемента Cd е определено само в 
някои от изследваните проби. Стойностите му са много по-високи от фоновите 
за страната и са идентични с тези от техногенните райони. Следователно може 
да се говори за превишена концентрация на елемента в почвите на изследваната 
територия, в резултат, от една страна, на естествен завишен фон, и от друга –на 
антропогенната дейност. Според Йонева и Еленов (2000) от изследваните от тях 
елементи най-висок КК има Cd. Натрупването му в повърхностния хоризонт 
на почвата говори за силно замърсяване, което се дължи на изхвърлянето му от 
предприятията в Девненския промишлен комплекс. 

Във фиг. 6 и фиг. 7 са представени диаграми, разкриващи радиалната ди-
ференциация на посочените елементи в почвени профили. Стойностите са из-

Фиг. 6. Радиално разпределение на микроелементите в плитки почви в близост 
до кариера „Люляка“

Фиг. 7. Радиално разпределение на микроелементите в плитки почви 
в Добринското плато
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числени чрез акумулативния коефициент R, като за почвообразуваща основа е 
прието средното съдържание на елементи в карбонатните скали в страната (по 
Куйкин и кол., 2001). И двата почвени профила са от плитки черноземи, описа-
ни в ландшафтни точки на характерни ЕЛГС за територията. Дълбочината на 
пробовземане и местоположението са представени в табл. 2.

Наблюдават се големи различия за стойностите на R при отделните еле-
менти. И в двата профила няма строга зависимост в разпределението им – за 
някои най-голямо е натрупването в повърхностния почвен хоризонт, а за други 
– в по-долните хоризонти. В подобна ситуация е трудно да се установи наличи-
ето на радиални геохимични бариери. Cu, Pb, Mn и Ni се отличават с низходяща 
миграция – съдържанието им намалява по дълбочина на профила. 

Съдържанието на Со е винаги по-високо в B-хоризонт на почвения профил 
(Райков и кол., 1984). Това е по-ясно изразено в радиален профил „Добринско 
плато“. При повечето зонални почви Pb се натрупва в повърхностния хоризонт 
или има равномерно разпределение по профила (Райков и кол., 1984) (добре 
представено и в двата профила). 

Ако съдържанието на Cu в хоризонт А е по-високо, отколкото в следващи-
те хоризонти, тогава в 95 % от случаите ще се очаква екзогенно присъствие на 
елемента (Райков и кол., 1984), както е в случая и в двата радиални профила. 
След като съдържанието и на други елементи в по-долните почвени хоризонти 
е по-ниско от повърхностния слой, и за тях аналогично може да се заключи, че 
имат техногенен произход в почвата. 

Правят впечатление високите стойности на Cr във втория профил, особено 
концентрацията в най-долния почвен хоризонт. Може да се направи извод, че 
това натрупване е в резултат на влиянието на литоложката основа, както и да се 
предположи, че между хоризонт BC и B съществува геохимична бариера, която 
се определя като силно контрастна (R > 3). 

Във връзка с разкриването на ландшафтно-геохимичните особености в до-
лното течение на р. Провадийска, е извършена картировка на ландшафтно-гео-
химичен профил (фиг. 8). Той описва склон от Добринското плато с източна екс-
позиция. Простира се от най-високата точка на възвишението Калето до около 
75 m височина в източна посока до левия временен приток на р. Провадийска 
– Добрински дол. Територията е изградена от органогенни и тебешироподобни 
варовици, върху които са формирани плитки черноземни почви. Билната струк-
тура е заета от ливадностепна растителност. Тук е разположена крепостта Овеч. 
След скалния откос, в горната част на склона, територията е покрита с дървес-
но-храстови ксерофилни видове, образуващи шиблякови формации. По целия 
профил е добре развит карстовият процес. Профилът се състои от пет ЕЛГС: 
I – елувиална, II – транселувиална, III – елувиално-акумулативна, IV – трансе-
лувиална, и V – супераквална. При интерпретацията на резултатите е използван 
коефициентът Км.

Диаграмите показват, че миграцията на микроелементите не следва оби-
чайния тренд на натрупване от по-високите към по-ниските хипсометрични 
нива. Най-голяма концентрация на всички елементи се установява в трансе-
лувиалната и елувиално-акумулативната ЕЛГС. Транспортирани от денуда-
ционното ниво, елементите се натрупват в подножието на скалния откос и 
поради наличието на геохимична бариера не мигрират активно към местния 
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Фиг. 8. Латерална диференциация на микроелементите в катен от Добринското плато
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базис. Високият Км за ЕЛГС II се обяснява с вековното антропогенно въз-
действие заради крепостта. В тази точка е и най-високото средно съдържа-
ние на елементите по целия профил, което със сигурност има техногенен 
произход. 

Някои от стойностите на изследваните химични елементи в границите 
на разглежданото пространство превишават тези на незамърсените почви във 
Варненска област (Zn, Pb, Ni), а други са равни или почти равни на тях (Cu, 
Mn, Co). 

Според нормите за допустимо съдържание на вредни вещества (На-
редба №3 от 01.08.2008г. (обн. ДВ, бр.71 от 12.08.2008 г., http://www5.moew.
government.bg/) – изследваните елементи в долното течение на р. Провадийска 
не превишават нормите за максимално допустими концентрации за тежки ме-
тали и металоиди в почвите. 

Въпреки че официално не се превишват пределно допустимите концентра-
ции (ПДК), съдържанието на микроелементите в почвите е високо (над местния 
регионален фон). Това предполага влиянието на многобройните промишлени 
предприятия в района. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Географското положение има голямо значение за проявата на ландшафто-
образуващите фактори. Два от тях са с основополагаща роля за формирането на 
съвременните ландшафти в долното течение на р. Провадийска – литоложкият 
и климатичният. По-голямата част от разглежданото пространство е заето от 
карбонатна скална основа. Варовиците определят разпределението и режима 
на водния компонент, той от своя страна влияе върху характера и овлажнението 
на територията и т.н. Близостта до Черно море придава субсредиземноморски 
характер на ПТК, добре изразен в растителния и животинския компонент на 
ландшафтите. 

Карстовите ландшафти са изключително чувствителни и уязвими откъм 
човешко въздействие. Предвид широкото разпространение на тези територии в 
района и сложната им структура (с подземна и надземна част), е подходящо да 
се извършат изследвания във връзка с устойчивостта им на техногенно влияние 
и общата им природно-антропогенна съвместимост. 

Малка част (2 %) от разглежданото пространство е заето от промишлени 
обекти, толкова е и площта на населените места. Въпреки тези малки площи, 
индустриализацията и урбанизацията са фактори, които довеждат до загуба на 
местообитания и до цялостна екологична промяна в природната среда. Доказа-
телство са големият брой изчезнали растителни и животински видове от влаж-
ната зона на реките Девня и Провадийска. 

Въпреки че общините разработват програми за намаляване нивата на за-
мърсяванията, е назряла необходимостта от провеждането на по-специализи-
ран мониторинг, който трябва да бъде комплексен и съобразен с конкретните 
структурно-функционални особености на съответния район. В случая опаз-
ването на някои територии в рамките на защитените зони по НАТУРА 2000 
е крайно недостатъчно – необходима е много по-голяма степен на защита от 

7 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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страна на законодателството. Има възможност и за обявяване на нови защите-
ни територии във връзка с природното и културно-историческото наследство 
в слабо изучени места – като например пещерите и скалните манастири в До-
бринското плато.

Ниските стойности на микроелементите в почвите са резултат от алкал-
ната среда на територията и по-слабата подвижност на тежките метали в нея. 
Местните литогеохимични особености в района възпрепятстват натрупването в 
големи количества на тежки метали в обкръжаващата среда. 

Получените резултати от геохимичното изследване на територията съв-
падат с подобно проучване на района преди почти 20 години – не се отчита 
съществена промяна в стойностите на микроелементите в ландшафтните ком-
поненти.

Препоръчва се позициониране на допълнителни пунктове за мониторинг 
на почвата в относително незамърсени части от района (билните повърхности 
на Добринското и Авренското плато) за изясняване на геохимичната картина в 
изследваната територия.
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ПАРАДИНАМИЧЕСКАЯ ЗОНА МИНЕРАЛЬНОГО (ГЕОМОР-
ФОЛОГИЧЕСКОГО) ВЛИЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ 

ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

Юрий Яцентюк1

В статье водохранилища гидроэлектростанций и окружающие их ландшафты расс-
мотрены как водохранилищно-долинные парадинамические антропогенные ландшафт-
ные системы (ПДАЛС). В их структуре выделены парадинамические антропогенные 
ландшафтные зоны (ПДАЛЗ) гидрологического, минерального, гидрогеологического, 
климатического, биотического, экономического и социального влияния гидроэлектрос-
танций и водохранилищ на окружающую среду. Детально охарактеризованы особен-
ности зоны минерального влияния водохранилищ Подольского региона Украины как 
органической составной части ПДАЛС типа «плотина с гидроэлектростанцией – во-
дохранилище – зона минерального воздействия – мелководный тип аквальных ком-
плексов». Рассмотрены абразионные, эрозионные, оползневые, обвальные, осыпные, 
суффозионные и карстовые процессы, что проявляются в пределах этой зоны, в Укра-
инском Подолье. В основу статьи положены материалы полевых исследований, про-
веденных автором в период с 2004 по 2017 годы. Кроме полевых, были использованы 
литературно-картографический и морфометрические методы, методы аналитико-карто-
графического анализа и теоретического обобщения.

Ключевые слова: парадинамическая антропогенная ландшафтная система, водо-
хранилище, гидроэлектростанция, зона минерального влияния, окружающие ландшаф-
ты, парадинамические связи, мелководье.

THE PARADYNAMIC ZONE OF MINERAL (GEOMORPHOMOGICAL) 
IMPACT OF RESERVOIRS OF PODILLYA REGION OF UKRAINE

Yuriy Yatsentyuk

Abstract: Reservoirs of hydroelectric power stations and the surrounding landscapes 
are considered in the article as reservoir-valley paradynamic anthropogenic landscape 
systems (PDALS). The paradynamic anthropogenic landscape zones of hydrological, mineral, 
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hydrogeological, climatic, biotic, economic and social impact of hydroelectric power stations 
and reservoirs on the environment are identified in their structure. The peculiarities of the 
zone of mineral impact of the reservoirs of the Podillya region of Ukraine as an organic part 
of the PDALS “a dam with a hydroelectric power station - a reservoir – a zone of mineral 
impact – a shallow type of aqua complexes” are described in detail. The abrasion, erosion, 
landslide, scree, suffosive and karst processes, which manifest themselves within this zone, 
in the Ukrainian Podillya, are considered. The article is based on the materials of field 
research conducted by the author in the period from 2004 to 2017. In addition to the field 
one, the literature-cartographic and morphometric methods, as well as methods of analytical-
cartographic analysis and theoretical generalization were used.

Keywords: paradynamic anthropogenic landscape system, reservoir, hydroelectric 
power station, mineral impact zone, surrounding landscapes, paradynamic connections, 
shallow water.

ВВЕДЕНИЕ

Парагенетические и парадинамические связи гидроэлектростанций и во-
дохранилищ с окружающими ландшафтами приводят к формированию пара-
динамических антропогенных ландшафтных систем. Парадинамическая ан-
тропогенная ландшафтная система – это система смежных или незначительно 
удаленных ландшафтных комплексов, активная взаимосвязь между которыми 
происходит благодаря хозяйственной деятельности человека и её результатам 
(Яцентюк, 2014). В структуре ПДАЛС выделяются парадинамические антро-
погенные ландшафтные зоны гидрологического, минерального, гидрогеологи-
ческого, климатического, биотического, экономического и социального влияния 
ГЭС и водохранилищ на окружающие ландшафты. Зона минерального влияния 
охватывает часть земной поверхности, на которой проявляются абразионные, 
эрозионные, оползневые, обвальные, осыпные, суффозионные и карстовые 
процессы. Они, как правило, играют роль неблагоприятных для жизнедеятель-
ности человека. 

Парадинамические связи в зоне минерального влияния водохранилищ изу-
чали Н.В. Дутчак – на примере Днестровского водохранилища (Дутчак, 2013), 
Г.И. Денисик – на примере Правобережной Украины (Денисик, 1998), С.Л. Вен-
дров и К.Н. Дьяконов – на примере СССР (Вендров, Дьяконов, 1976; Дьяко-
нов, 1965). Но как парадинамические антропогенные ландшафтные системы 
искусственные водоёмы и их береговая полоса на Украинском Подолье почти 
не исследовались (Денисик, Хаєцький, Стефанков, 2007; Яцентюк, 2013). Поэ-
тому изучение парадинамической зоны минерального влияния водохранилищ и 
ГЭС является особенно актуальным. 

Цель статьи – рассмотрение особенностей зоны минерального влияния 
водохранилищ Подольского региона Украины как органической составной час-
ти водохранилищно-долинных ПДАЛС. Для достижения этой цели необходимо 
было провести полевые исследования в зоне минерального влияния водохрани-
лищ региона; проанализировать парагенетические и парадинамические связи, 
что приводят к формированию водохранилищно-долинных ПДАЛС.

Объект исследования – зона минерального влияния водохранилищ Подо-
льского региона Украины как составная часть водохранилищно-долинных пара-
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динамических антропогенных ландшафтных систем. Предмет исследования – 
это парадинамические и парагенетические связи, что проявляются посредством 
абразионных, эрозионных, оползневых, обвальных, осыпных, суффозионных 
и карстовых процессов на берегах водохранилищ и приводят к формированию 
и функционированию водохранилищно-долинных парадинамических антро-
погенных ландшафтных систем Украинского Подолья.

МЕТОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В основу статьи положены материалы полевых исследований, проведен-
ных автором в период с 2004 по 2017 годы. Во время научных исследований 
нами был использован ряд методов. Для фиксации развития абразионных, эро-
зионных, оползневых, обвальных, осыпных, суффозионных и карстовых про-
цессов проводились полевые исследования на ключевых участках (Черновиц-
кая область: г. Новоднестровск, г. Хотин, сёла Непоротово, Кормань, Берново, 
Комарово, Ломачинцы, Ожево; Винницкая область: города Винница, Ладыжин 
и Могилёв-Подольский, сёла Надднестрянское, Лядова, Серебрия, Харпачка, 
Басалычевка, Сокольцы, Щуровцы, Семенки, Заозерное, Маньковка; Хмель-
ницкая область: сёла Рудковцы, Берёзовка, Каштановка, Большая Слободка, 
Жванец), а также маршрутные исследования (г. Ладыжин – с. Губник, г. Лады-
жин – с. Степашки, г. Новоднестровск – с. Галица, с. Надднестрянское – с. Пи-
жовка, с. Гораевка – с. Рогозна, с. Комарово – с. Грушевцы). Для измерения 
параметров экзогенных форм рельефа и мелководий были использованы мор-
фометрические методы. Кроме того, были использованы литературно-карто-
графический метод, методы аналитико-картографического анализа и теорети-
ческого обобщения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

На ранней стадии развития водохранилищ значительно активизируются 
геоморфологические процессы в прибрежной полосе и на мелководье. Поэто-
му на берегах искусственных водоёмов проявляются абразионные, оползневые, 
эрозионные, карстовые, суффозионные и обвально-осыпные процессы. В резу-
льтате таких процессов формируется парадинамическая антропогенная ланд-
шафтная система типа «плотина с ГЭС – водохранилище – зона минерального 
воздействия – мелководный тип аквальных комплексов».

Абразионное влияние приводит к тому, что в верхней части берегового 
склона формируются береговой уступ и абразионный участок мелководных 
аквальных комплексов. Наиболее крупные фракции продуктов волнового раз-
рушения берегов водохранилищ идут преимущественно на формирование акку-
мулятивных участков мелководных аквальных комплексов, а более мелкие от-
кладываются в их глубоководных местах или выносятся в нижний бьеф. 

Абразионные процессы привели к тому, что 25 % длины береговой линии 
Сабаровского водохранилища (г. Винница и его северные окрестности) зани-
мают урочища абразионных берегов. Парагенетически с процессами абразии в 
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пределах водохранилища формируются урочища мелководий. В ландшафтной 
структуре этого искусственного водоёма мелководный тип аквальных комплек-
сов является преобладающим (71 % акватории). Выделяются сформированные 
в результате абразии, заиления и занесения водоёма урочища мелководий (глу-
биной 0,5-1 m) с илистым дном, зарослями рогоза и тростника обыкновенного.

Поскольку берега Сабаровского водохранилища сложены преимуществен-
но лёссовидными суглинками, прослеживается высокая степень уязвимости 
береговой линии суффозионными процессами. В результате их проявления на 
поймах Южного Буга сформировались фации суффозионных впадин. Их раз-
меры от 50 m2 до 120 m2. Они обнаружены на обоих берегах реки, от Киевского 
моста (г. Винница) до объездной дороги. В районе Сабарова (часть г. Винница), 
на крутых склонах правого берега реки, сформировались осыпи площадью до 
50 m2. Итак, Сабаровское водохранилище и ГЭС, сформированные в результа-
те их функционирования абразионные и мелководные урочища, фации суффо-
зионных впадин вместе образуют единую парадинамическую антропогенную 
ландшафтную систему.

На берегах Днестровского водохранилища активно проявляются различ-
ные типы рельефообразующих процессов. Частое переслаивание в долине 
Днестра крепких и рыхлых горных пород обусловливает высокую уязвимость 
берегов этого водоёма оползнями и эрозией. Широкое распространение извест-
няков, гипсов, мела и других растворимых пород обусловливает уязвимость 
значительной части берегов водохранилища карстовыми процессами. Повсе-
местное распространение лёссов и лёссовидных суглинков вызывает развитие 
суффозии. Особенно активное развитие этих процессов происходило в течение 
первых 10 лет после создания водоёма.

Образование больших по площади водных пространств и уменьшение 
скорости течения обусловили развитие процессов ветрового волнения. Высо-
та волн колеблется от 0,5 до 1,5 m соответственно в верхней и нижней частях 
водохранилища. Парадинамические связи посредством ветровых волн обу-
словливают проявление процессов абразии. На берегах Днестровского водо-
хранилища наиболее уязвимыми абразионными процессами являются слабо за-
дернованные склоны крутизной более 10° из лёссовидных суглинков. Скорость 
разрушения берегов в первые годы после создания водоёма составляла 2–2,5 
m в год. В период с 1985 по 1993 годы абразионные разрушения берегов ак-
тивно происходили на крутых склонах, в окрестностях сёл Большая Слободка, 
Баговица, Макаровка, Грушевцы, Комарово, Пыжовка, Михалково, Ломачинцы 
(рис. 1). В 1993 году абразионные процессы активно превращали берега во-
дохранилища общей протяжённостью 120 km, ширина пояса переработанных 
участков составляла 2–15 m.

Абразионные берега сегодня обнаружены на обоих берегах Днестровского 
водохранилища: от плотины до с. Надднестрянское (высота обрывов от 5 до 
15 m), в заливе р. Студеница (высота 3–10 m), в окрестностях сёл Гораевка (вы-
сота 2–10 m), Каштановка (высота 1–7 m), Рогозная (высота 3–8 m), Большая 
Слободка (высота 2–5 m), Сокол (высота 3–6 m), Гринчук (высота 2–7 m), Жва-
нец (высота 3–5 m) Хмельницкой области, Рухотин (высота 2–7 m), Комарово 
(высота 3–10 m), Непоротово (высота 2–4 m), г. Новоднестровск (высота 2–5 m) 
Черновицкой области. 
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Рис.1. Преобразование ландшафтов и парадинамическая зона минерального 
влияния Днестровского водохранилища

 
Условные обозначения: 

водохранилище 

плотина с ГЭС 

низкая 

средняя 

высокая 

мелководный тип 
аквальных 
комплексов 

урочища оврагов 

активизация 
карстовых процессов 

активизация 
суффозии 

урочища абразионных 
берегов 

урочища оползневых 
берегов 

урочища обвальных 
берегов 

Ю С 

Хотын 

Новоднестровск 

Бабын 

 Мельница-
Подольская 

Старая 
Ушица 

Степень антропогенного 
преобразования ландшафтов: 

Парадинамическая зона 
минерального влияния 

водохранилища: 



106

Наибольшая уязвимость оползнями прослеживается в урочищах покатых, 
крутых и очень крутых склонов долин Днестра, его приток и балок. Основными 
антропогенными факторами оползнеобразования на берегах Днестровского во-
дохранилища являются: повышение уровня подземных вод; снижение устой-
чивости горных пород подножия склонов через их переувлажнение; большие 
годовые и суточные амплитуды (до 5-7 m) изменений уровня воды в водохра-
нилище.

Наиболее активно оползни проявляются в сарматских и плейстоценовых 
отложениях. Самыми благоприятными для развития оползней являются ни-
жние и средние части прямых и выпуклых склонов. До создания Днестровско-
го водохранилища на его берегах фиксировались оползни шириной до 150 m и 
длиной 200–250 m. После начала заполнения водоёма размеры оползней значи-
тельно увеличились. Наибольший по ширине оползень достигал размеров 250 
m. По длине наибольшим (920 m) является оползень в окрестностях с. Надд-
нестрянское. За период с 1983 г. массы горных пород здесь сместились на 6 m 
по вертикали, объем оползневого тела достигает 1534 тыс. m3, ширина – 140 m. 
В результате процессов оползнеобразования здесь сформировалась парагене-
тическая система новых фаций: вертикальная стенка срыва, трещины закола 
вдоль склона и поперечные трещины растяжения. Вместе они образовали дина-
мическое сложное урочище «оползневого амфитеатра».

На берегах Днестровского водохранилища Дутчак М. В. за генезисом вы-
делил 4 типа оползней: оползни-смещения, оползни-обвалы, оползни-потоки и 
оползни-сплывы. Оползни-смещения формируются в урочищах сильнопокатых 
(12–20°) делювиальных склонов, которые сложены выветренными породами. 
Они обнаружены в окрестностях сёл Надднестрянское, Непоротово и Хребти-
ев. Оползни-обвалы формируются редко на очень крутых (свыше 65°) склонах, 
уступах высоких террас Днестра и некоторых его притоков. Они обнаружены 
в окрестностях сёл Баговица, Ломачинцы и Нагоряны. Оползни-потоки форми-
руются на покатых (6–12°) склонах, сложенных песчано-глинистыми порода-
ми. Они обнаружены в окрестностях сёл Галица, Лоевцы, Кормань, Берёзовка, 
Молодово, Грушевцы. Оползни-сплывы распространены повсеместно и при-
урочены к слабопокатым (3-6°) делювиальным склонам. Они часто развивают-
ся в местах перекрытия поверхностей нижних и средних террас Днестра делю-
виальными отложениями.

На берегах Днестровского водохранилища выделено три района с разной 
степенью уязвимости берегов оползнями и интенсивностью их развития. Ра-
йон высокой уязвимости и интенсивного развития оползней (30–40 % терри-
тории) охватывает долину Днестра между плотиной и с. Молодово. Район 
средней уязвимости берегов и интенсивности развития оползней (20–30 % 
территории) охватывает долину Днестра между сёлами Молодово и Берно-
во. Район слабой уязвимости берегов и интенсивности развития оползней 
(0–20 % территории) охватывает долину Днестра между сёлами Берново и 
Устье (Дутчак, 2013). Соответственно и риск проявления оползней и потен-
циальные социально-экономические потери чётко распределяются по этим 
трём районам.

Одни из наибольших оползней обнаружены в период с 2004.по 2017 гг. в 
окрестностях сёл Хребтиев (длина 300 m, ширина 160 m, объем 1200 тыс. m3), 
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Рудковцы (длина 450 m, ширина 200 m, объем 900 тыс. m3), Пыжовка (длина 
270 m, ширина 100 m, объем 540 тыс. m 3), Кормань (длина 250 m, ширина 80 m, 
объем 360 тыс. m 3), Михалково (длина 200 m, ширина 80 m, объем 240 тыс. m3), 
Комарово (длина 180 m, ширина 70 m, объем 151,2 тыс. m3), Лоевцы (длина 
208 m, ширина 60 m, объем 144 тыс. m3), Коновка (длина 160 m, ширина 80 m, 
объем 128 тыс. m3).

Небольшие оползни обнаружены на берегах Бакотского залива. 8.07.2013 г. 
в окрестностях Бакотского скально-пещерного монастыря обнаружено пять 
оползней площадью от 25 до 45 m2 каждый. На противоположном берегу, в ок-
рестностях с. Комарово, оползни занимают площади от 30 до 42 m2 и имеют 
длину до 3 m.

Поскольку долина Днестра значительно расчленена и антропогенизиро-
вана, она достаточно уязвима процессами эрозии. Создание водохранилища 
привело к поднятию местного базиса эрозии с 66 до 121 m над уровнем моря. 
Парадинамически с этим произошло уменьшение скорости развития глубинной 
эрозии. Абразионные процессы обусловили быстрое смещение бровок склонов 
в сторону водоразделов. В результате в ранее сформированных балках и овра-
гах формируются висячие тальвеги высотой уступов 0,3-4 m над уровнем воды 
в водохранилище. Это приводит к увеличению кинетической энергии времен-
ных водных потоков. В связи с незначительным количеством осадков (до 500 
mm/ год) в течение 1983–1987 годов отмечалась низкая интенсивность роста 
балок и оврагов в длину. Рост годового количества атмосферных осадков (осо-
бенно ливневого характера) в период с 1988 до 1993 годы обусловил активиза-
цию процессов эрозии на склонах и надпойменных террасах. В окрестностях с. 
Лоевцы, в урочище сильно покатого склона, в течение 1988 года длина оврага 
увеличилась на 4 m.

Интенсивные процессы образования оврагов со скоростью 3-4 m/год были 
зафиксированы на склонах и надпойменных террасах центрального сектора 
Днестровской водохранилищно-долинной ПДАЛС. В течение 1988–1993 го-
дов некоторые овраги в окрестностях сёл Вороновица, Макаровка, Гринчук и 
Сокол, на склонах и уступах надпойменных террас, увеличили свою длину на 
10–12 m. Определён высокий риск развития процессов овражной эрозии в даль-
нейшем на абразионных берегах Днестровского водохранилища.

Обвалы и осыпи интенсивно проявлялись в долине Днестра и до заполне-
ния водохранилища. Основными природными факторами их образования были 
значительная высота и крутизна склонов, низкая степень их задернованности, 
значительная трещиноватость и выветренность горных пород. Создание Днес-
тровского водохранилища посредством оползней, эрозии и абразии активизи-
ровало образование осыпей и обвалов. Они проявляются по всей длине берего-
вой линии водохранилища.

Природными предпосылками карстообразования на берегах Днестровс-
кого водохранилища являются широкое распространение и выход на дневную 
поверхность известняков, гипсов и ангидритов. Антропогенными факторами 
карстовых процессов здесь выступают гидрогеологические изменения, прео-
бразование химического состава подземных вод, подпор и проникновение воды 
из водохранилища в карстующиеся породы. Сочетание этих факторов обусло-
вило высокую уязвимость западной части Днестровской ПДАЛС карстовыми 
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процессами. Несколько менее активно карстообразование происходит в ее цен-
тральной части.

Парадинамические связи водохранилища с береговыми ландшафтами про-
являются в вымывании частиц горных пород из ранее сформированных кар-
стовых полостей и трещин. В результате образуются небольшие пещеры. По-
следние обнаружены на крутых и очень крутых склонах, в окрестностях сёл 
Коновка, Баговица, Сокол и Берново. Вследствие карстовых процессов на очень 
крутых склонах, в окрестностях сёл Макаровка, Сокол и Большая Слободка, 
формируются ниши глубиной до 2 m. Из-за высокой степени трещиноватости 
горных пород происходит обрушение нависающих карнизов.

Суффозия интенсивно проявляется на лёссовидных суглинках внутрикань-
йонных террас и делювиальных склонов долины Днестра, в прибрежной (100-
200 m) полосе водохранилища. Основным антропогенным фактором суффозии 
является фильтрация в горные породы воды из водохранилища при поднятии 
его уровня и вымывание частиц из этих пород при снижении уровня воды в 
водоёме. В результате таких процессов формируются суффозионные воронки. 
Они часто обусловливают развитие овражной эрозии и оползней. Суффози-
онные овраги обнаружены в урочищах покатых и сильнопокатых склонов, в 
окрестностях сёл Вороновица, Макаровка и Ломачинцы. В 1987 году в окрест-
ностях с. Молодово, в урочище сильнопокатого склона, суффозионная воронка 
вызвала оползень. Подобные процессы происходили в окрестностях сёл Бак-
шин, Лоевцы и Комарово в последующие годы.

Упомянутые выше геоморфологические процессы часто проявляются в 
сочетании. Это позволило Дутчаку М. В. выделить абразионный, абразион-
но-оползневой, обвально-осыпной, обвально-осыпной абразионный и аккуму-
лятивный типы берегов Днестровского водохранилища (Дутчак, 2013).

Парадинамические связи посредством абразионных, эрозионных, ополз-
невых, осыпных, обвальных, суффозионных и карстовых процессов обусловли-
вают отложение разрушенного материала в береговой полосе и образование 
урочищ мелководий. Их глубины до 5 m, что является нижней границей рас-
пространения макрофитов в воде.

На Днестровском водохранилище мелководья занимают лишь 8,1 % площа-
ди акватории. Наиболее чётко мелководные аквальные комплексы выделяются 
в меандровых узлах, на затопленных местностях низких и средних террас. Они 
приурочены к затопленным устьям притоков водохранилища, Бакотскому за-
ливу. Так, на берегах Бакотского залива, в окрестностях с. Грушка, обнаружено 
урочище мелководья шириной до 70 m с глубинами до 3 m и зарослями на-
яды морской. В окрестностях с. Каштановка, в акватории Бакотского залива, 
сформировались мелководные аквальные участки с несколькими урочищами (с 
удалением от берега): мелководье с глубинами 0,3-0,5 m с зарослями осоки; 
мелководье с глубинами до 0,8 m с рогозом узколистым; мелководье с глубина-
ми от 1 до 2 m с зарослями рдеста пронзённолистного. На остальной акватории 
мелководья не образуют широких полос.

 В первые годы после создания Ладыжинского водохранилища абразион-
ные процессы проходили со скоростью 4-6 m в год (Денисик, 1998). В резуль-
тате берега отступили на 30-50 m от исходного положения. Сегодня абразион-
ные берега занимают значительную площадь береговой линии водохранилища 
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(рис. 2). На участке от плотины до с. Харпачка Винницкой области, на левом 
берегу, обнаружены крутые (до 900) абразионные берега в лёссовидных суглин-
ках. Их высота от 1 m до 10 m, длина – до 50 m.

Берега Ладыжинского водохранилища высоко уязвимы также оползнями и 
обвалами. На левом берегу, в окрестностях с. Басалычевка Винницкой области 
23.06.2010 г. было выявлено свежие оползни длиной до 4 m, шириной до 2 m, 
объемом до 16 m2. В окрестностях с. Харпачка 12.07.2014 г. были обнаружены 
обвалы. Один такой обвал имеет длину до 7 m, ширину до 1,5 m, высота обру-

Рис.2. Парадинамическая зона минерального влияния Ладыжинского водохранилища
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шившихся пород достигает 2 m. Молодые обвалы совсем без растительности, 
некоторые обвалы содержат вываленные с корнями акации. Общая длинна об-
вальных берегов здесь до 50 m. В трёх километрах от плотины сформировались 
оползневые берега общей длиной до 70 m. 

Парагенетически с такими процессами на берегах Ладыжинского водохра-
нилища сформировались урочища:

− мелководье с глубинами 0,3–0,5 m с зарослями осоки;
− мелководье с глубинами 0,5–0,7 m без растительности;
− мелководье с глубинами до 0,6 m с зарослями аира тростникового;
− мелководье с глубинами 0,7–0,8 m с зарослями тростника обыкновенного;
− мелководье с глубинами 0,7–0,8 m с зарослями рдеста гребенчатого, 

рдеста пронзённолистного и водяным орехом;
− мелководье с глубинами до 0,5 m с рогозом широколистным;
− мелководье с глубинами до 0,8 m с рогозом узколистным;
− мелководье с глубинами от 1 до 2 m с зарослями водяного ореха;
− мелководье с глубинами от 0,9 до 2,5 m с зарослями наяды морской;
− мелководье с глубинами 1–2,2 m с зарослями урути колосистой.
Иногда в прибрежной полосе Ладыжинского водохранилища выделяется 

одно из выше названных мелководных урочищ. Их длина от 10–15 m до 100 m, 
ширина 1–10 m. Часто с удалением от берега один тип мелководья сменяет-
ся другим. В результате может образоваться широкий (до 30 m) парадинами-
ческий пояс длиной более 100 m из двух–четырех типов мелководий. Так, в 
окрестностях с. Басалычевка образовался пояс из четырех полос (с удалением 
от берега): мелководье с глубинами 0,7–0,8 m с зарослями тростника обыкно-
венного (ширина 5–7 m), мелководье с глубинами 0,7–0,8 m с зарослями рдес-
та гребенчатого, рдеста пронзённолистного и водяным орехом (шириной до 10 
m), мелководье с глубинами 1–2,2 m с зарослями урути колосистой (шириной 
до 5 m), мелководье с глубинами от 0,9 до 2,5 m с зарослями наяды морской 
(шириной 8–10 m). В окрестностях с. Харпачка образовался парадинамический 
пояс из трех полос (с удалением от берега): мелководье с глубинами 0,5–0,7 m 
без растительности, мелководье с глубинами от 0,9 до 2,5 m с зарослями наяды 
морской и мелководье с глубинами 1–2,2 m с зарослями урути колосистой.

В окрестностях с. Щуровцы Винницкой области, на Ладыжинском водо-
хранилище, мелководья различных типов тянутся сплошной полосой вдоль бе-
рега на многие сотни метров, сменяя друг друга. Их глубины преимущественно 
до 2 метров, ширина 3–5 метров.

Парагенетически с созданием плотины и водохранилища зона их мине-
рального влияния формируется и вниз по течению рек. В верхнем бьефе про-
исходит оседание большей части речных отложений. Поэтому в нижний бьеф 
сбрасывается осветлённая вода. В ней обычно сохраняется до 5 % наносов. Это 
приводит к активизации процессов размывания речного русла. Процессы раз-
мывания постепенно перемещаются вниз по течению и сопровождаются раз-
мыванием берегов (Гидроэнергетика…, 2004).

С регулированием и снижением уровня воды в Южном Буге вниз по те-
чению от Сабаровской ГЭС связана высокая уязвимость и активизация абра-
зионных процессов на протяжении 14 km. В результате этого сформировались 
урочища абразионных берегов высотой 1–3 m. В пределах этих берегов вода 
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подмывает корни деревьев, что приводит к их гибели. Разрушенный почвенный 
покров выносится в реку, приводя к ее заилению и формированию мелковод-
ных аквальных комплексов глубиной 1–3 m с суглинистым дном, поросшим 
рогозом широколистным.

Ниже плотины Ладыжинского водохранилища, на Южном Буге, на протя-
жении 7 километров, сформировались урочища крутых абразионных берегов из 
лёссовидных суглинков высотой от 2 до 8 метров. Такие берега высотой 2–3 m 
характерны и для островов ниже плотины. Вследствие колебания уровня воды 
в русле, на правом берегу Южного Буга, ниже устья р. Сильница, сформировал-
ся оползень длиной 2–3 m, шириной 1,5 m, высотой 1,5 m. Парагенетически с 
абразионными и оползневыми берегами в русле Южного Буга, ниже плотины, 
образуются мелководные аквальные комплексы.

Днестровское водохранилище влияет на природные комплексы русла и бе-
регов Днестра ниже по течению на сотни километров и даже до устья. Это вли-
яние проявляется в регулировании и существенном уменьшении объема стока, 
суточных и годовых изменениях уровня воды (Дутчак, 2013). Такие процессы 
обусловливают значительно большее распространение мелководных аквальных 
комплексов в пределах буферного водохранилища ГЭС-2. Здесь, в районе с. 
Ожево Черновицкой области, сформировалось несколько небольших островов. 
Однако, в связи со строительством Днестровской ГАЭС и использованием бу-
ферного водохранилища для закачки воды в верхний водоём электростанции, 
острова и мелководья целенаправленно уничтожают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Водохранилища гидроэлектростанций не существуют изолированно. Сразу 
после заполнения они включаются в парадинамические связи с окружающей 
средой. В процессе такого взаимодействия существенно изменяются природ-
ные компоненты и ландшафты в сфере влияния водохранилищ. Аквальные ком-
плексы последних также трансформируются под влиянием окружающих ланд-
шафтов. В результате образуются водохранилищно-долинные парадинамиче-
ские антропогенные ландшафтные системы. В их структуре выделяется ПДАЛЗ 
минерального влияния водохранилищ ГЭС на окружающие ландшафты. В По-
дольском регионе Украины, в пределах этой зоны, зафиксированы абразионные, 
эрозионные, оползневые, обвальные, осыпные, суффозионные и карстовые про-
цессы. Они выводят из хозяйственного использования значительные площади 
плодородных земель, ухудшают условия эксплуатации водохранилищ. 

Рассмотрение водохранилищ и плотин вместе с зонами их влияния (в том 
числе и минерального) как парадинамических антропогенных ландшафтных 
систем позволяет определить причины неблагоприятных природных процес-
сов, механизмы их зарождения, развития, последствия, поможет предложить 
возможные пути предотвращения или решения проблем окружающей среды. 
Своеобразная инвентаризация мест проявления неблагоприятных геоморфоло-
гических процессов на берегах водохранилищ Подолья, изложенная в этой ста-
тье, может быть использована органами исполнительной власти на местах для 
оптимизации водохранилищно-долинных ПДАЛС.
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ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПОЧВИТЕ НА ЮЖЕН ПИРИН

Атанас Китев1

В статията се разглежда състава на микроелементите в почвите в Южен Пирин 
(Югозападна България). Направен е анализ на стойностите на някои тежки метали – 
Cu, Zn, Pb, Mn, Co, Cr и Ni. Получените резултати са сравнени със стойности както 
за света и Европа, така и за България. Изчислен е местният почвено-геохимичен фон. 
Използвни са коефициентите кларк на концентрация (КК) и кларк на разсейване (КР) и 
коефициентът на радиална диференциация (R). 

Ключови думи: микроелементи, тежки метали, геохимично изследване на почви-
те, кларк на концентрация (КК), кларк на разсейване (КР), коефициент на радиална 
диференциация (Кр/R), ландшафти, Южен Пирин

HEAVY METALS IN THE SOILS IN SOUTH PIRIN

Atanas Kitev

Abstract: This paper present the composition of microelements in the soils in South Pirin 
(Southwestern Bulgaria). An analysis of the heavy metals Cu, Zn, Pb, Mn, Co, Cr and Ni has been 
made. The results were compared with values for the world, Europe, as well as Bulgaria. The 
local soil-geochemical background. The clarke of concentration (КК), the clarke of dispersion 
(KP) and the radial differentiation coefficient (Kp/R) have been calculated. Compared with the 
soils of the world, Europe and Bulgaria the study shows that there is an increased concentration 
(KK) of Pb and Zn, and a dispersion of Cr, Cu, Co and Mn. The radial differentiation coefficient 
has been used for measuring the concentration of heavy metals in different soil types: Chromic 
Luvisols, Cambisols – 3 soil profiles, Rendzinas and Fluvisols. In the Chromic Luvisols R 
shows relatively uniform movement of microelements – they accumulate from the lowest 
exposed soil layer to the upper one, this is most clearly distinguished by Pb. In the Rendzinas 
the opposite trend is observed. In the Fluvisols, the concentration of Ni and Pb in the medium 
soil layers is clearly visible, while the Zn – in the surface layer. The soil profiles of Cambisols 
are characterized by varying values of the microelements in vertical direction. But it can be 
concluded that the Mn is accumulated in upper layers of all 3 soil profiles.

Keyword: microelement, heavy metals, geochemical research of soils, clarke of 
concentration (КК), clarke of dispersion (KP), radial differentiation coefficient (Kp/R), 
landscapes, South Pirin 
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УВОД

Важна задача за установяването на екологичното състояние на даден район 
е определянето на геохимията на тежките метали в неговата почвена покривка. 
Получените резултати от подобни задълбочени проучвания са с важен прило-
жен аспект в науката за ландшафта.

Ландшафтно-геохимичните изследвания играят важна роля при установя-
ването на качеството на околната среда както при силно нарушени от антро-
погенни дейности територии, така и при относително слабо засегнати. Във 
връзка с това цел на изследването е установяването на съвременни геоеколо-
гични проблеми в Южен Пирин – район, който е относително слабо проучен 
по отношение на ландшафтната структура. Определянето на съдържанията и 
диференциацията на някои микроелементи в почвите е приоритет при ланд-
шафтно-геохимичните проучвания и позволява получените резултати да се 
съпоставят с подобни изследвания в други райони и страни, а също така и за 
организацията на фоновия геохимичен мониторинг на планинските ландшафти 
в България.

Настоящото изследване има за цел установяването на особености на ланд-
шафтите в Южен Пирин (Югозападна България) по отношение на съдържание-
то на тежките метали в почвите. Пробонабирането е извършено по време на 
проведени теренни ландшафтни проучвания през лятото на 2016 г. и са анали-
зирани в лабораторията по геохимия на ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Установено е общото съдържание (mg/kg, ppm) на елементите: мед (Cu), цинк 
(Zn), олово (Pb), манган (Mn), никел (Ni), кобалт (Co) и хром (Cr). Направено е 
сравнение на получените резултати спрямо почвите на района и почви на света, 
на Европа, на България, на България – фон, и на България – техногенни терито-
рии. Общият брой на събраните проби е 31.

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Разглеждането на миграцията на химичните елементи е един от основните 
аспекти на функционирането на природно-териториалните комплекси и е ос-
новна задача на ландшафтно-геохимичните изследвания.

При анализирането и интерпретацията на получените резултати от геохи-
мичното изследване са използвани коефициентите кларк на концентрация (КК), 
кларк на разсейване (КР) и коефициентът на радиална диференциация (Кр), из-
вестен още и като коефициент R.

Коефициентът на концентрация и коефициентът на разсейване, отдавна ут-
върдени и използвани в геохимията, са показатели, чрез които се характеризира 
разпределението на определени химични елементи в различните природни сис-
теми. Геохимичните спектъри на химичните елементи, които се изготвят след из-
числяването на тези коефициенти, са графичното представяне на съдържанието 
на тези елементи в състава на скалите, почвите, дънните отложения и др. Това съ-
държание представлява отделни редици от КК и КР в различните системи. Обик-
новено един от елементите се ранжира според стойностите на КК и КР, а остана-
лите представляват начупена линия (Пенин, 1997, по: Авессаломова, 1987).
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Разгледаният коефициент кларк на концентрация (КК) представлявава от-
ношението между съдържанието на даден елемент в определен природен обект 
(почвен хоризонт, растителност, повърхностни води и др.) – С1, и кларка на 
същия елемент в литосферата – К (Пенин, 1997):

С1

КК = ------  > 1
K

Величината на този коефициент винаги е >1. Тоест, ако КК=1, съдържание-
то на елемента в изследвания обект е равно на съдържанието му в литосферата. 
Когато съдържанието на даден химичен елемент (С1) е с ниски стойности, се 
изчислява обратната величина – кларк на разсейване (КР), което показва колко 
пъти кларкът превишава съдържанието на елемента в изследвания обект (Пе-
нин, 1997):

К
КР = ------  > 1

С1
Основен метод при ландшафтно-геохимичните анализи на конкретна те-

ритория е изучаването на радиалната геохимична диференциация на микроеле-
ментите в даден профил. За определяне на радиалната структура се използват 
редица ландшафтно-геохимични коефициенти, които отразяват взаимоотноше-
нията между отделните системи: скала–почва, атмосфера–почва, почва–расте-
ние и др. (Пенин, 1997). 

В настоящото изследване се изчислява коефициент на радиална диферен-
циация (Кр), известен още и като коефициент R, за да бъде установена ради-
алната диференциация на микроелементите в ландшафтите. Той представлява 
отношението на съдържанието на даден елемент в съответния почвен хоризонт 
(Cn) към съдържанието му в почвообразуващата скала или най-ниско разполо-
жения почвен хоризонт (C1):

      Cn
R = ------

      C1
Използването на Кр (R) позволява да се разкрият зоните на натрупване на 

даден химичен елемент и да се проучат концентрационните механизми, водещи 
до възникването на радиалните геохимични бариери (Пенин, 1997, по Авесса-
ломова, 1987).

Когато се изследва радиалната миграция на химичните елементи, трябва 
да се обърне внимание, че миграционните потоци във вертикалния профил на 
ландшафта могат да имат посока както от горе надолу, така и от долу наго-
ре. Концентрацията на химичните елементи на бариерите може многократно 
да превишава техните средни съдържания в съседни или във вместващите ги 
хоризонти (Пенин, 1997).

За да се покаже вертикалната (радиалната) диференциация на тежките ме-
тали в различни почвени типове в изследвания район, са направени 6 профила.

Събирането и съхранението на почвени образци и проби са съобразени с 
методиката на ландшафтно-геохимичните изследвания, за да може да се гаран-
тира точност на получените резултати. 
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Химичният анализ е извършен чрез метода на атомно-абсорбционната 
спектрометрия с апарат Perkin-Elmer 3030. Установено е общото съдържание 
(mg/kg, ppm) на елементите: мед (Cu), цинк (Zn), олово (Pb), манган (Mn), никел 
(Ni), кобалт (Co) и хром (Cr).

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
НА ПОЧВЕНО-ГЕОХИМИЧНИТЕ ПРОУЧВАНЯ

Получените лабораторни анализи за съдържанието на изследваните тежки 
метали в почвената покривка в проучваната територия са представени в табл. 1, 
а средните им стойности в различни природни обекти – в табл. 2, позволявайки 
да се направи сравнение между тях и да се установи степента на концентраци-
ята или разсейването им в тази територия. Номерата и местоположението на 
взетите проби (фактическия материал) са отбелязани на карта (фиг. 1).

КОЕФИЦИЕНТ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ (КК) И КОЕФИЦИЕНТ 
НА РАЗСЕЙВАНЕ (КР) НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ

Основавайки се на данните, представени в двете таблици, са построени два 
ландшафтно-геохимични спектъра, които позволяват да се разкрият асоциаци-
ите на концентриращите се и разсейващите се микроелементи в Южен Пирин.

Т а б л и ц а  1
Почвени проби в Южен Пирин (А хоризонт, ppm=mg/kg)

Проба № Химичен елемент
Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

2 12,54 130,24 29,91 324,14 19,29 9,65 31,84
6 12,77 122,82 15,72 336,04 15,72 7,86 23,58
8 7,92 158,40 171,27 475,19 3,96 4,95 5,94

10 57,24 153,64 214,89 1707,10 89,37 15,06 69,29
11 10,91 126,41 44,56 169,15 15,46 4,55 12,73
12 17,45 86,30 59,15 475,14 25,21 9,70 38,79
13 8,97 49,82 38,86 156,43 16,94 7,97 25,91
15 11,47 48,54 41,48 405,97 23,83 11,47 35,30
19 9,24 43,44 32,35 340,15 24,03 10,17 32,35
22 90,74 77,92 89,75 2169,88 110,47 21,70 104,55
24 7,90 114,58 36,55 323,00 20,74 9,88 24,69
25 7,37 25,79 25,79 295,64 10,13 7,37 11,97
27 6,04 46,28 42,25 300,80 21,13 8,05 23,14
30 19,72 63,11 46,34 374,69 42,40 12,82 23,66
51 27,44 148,95 63,70 1371,90 68,60 11,76 37,24
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От направения геохимичен спекър (фиг. 2.) на почвите в района спрямо ли-
тосферата и почвите на света и Европа ясно се открояват микроелементите Pb и 
Zn, които са с кларк на концентрация (КК) съответно КК=3,97 и КК=1,12. Те са 
с по-високи стойности и спрямо почвите на света и Европа, но се забелязва до-
бра корелация спрямо почвите на Европа. Поради липса на силна антропогенна 
намеса в района получените завишени стойности на Pb и Zn най-вероятно се 
дължат на местния литогеохимичен фон (Куйкин, 2001). Подобни завишени ре-
зултати за тези два елемента се наблюдават и за съседни райони (Пенин, Китев, 
2016; Пенин, Желев 2017). 

По-големи стойности на разсейване се наблюдават при микроелементите 
Cr (КР=2,49), Ni (КР=1,71) и Mn (КР=1,63) в сравнение с почвената покривка 

Т а б л и ц а  2 
Средни съдържания на микроелементите в изследвани природни обекти (ppm=mg/kg)

Почви Химичен елемент
Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

Литосфера1 47,00 83,00 16,00 1000,00 58,00 18,00 83,00
Почви на света1 20,00 50,00 10,00 850,00 40,00 8,00 100,00
Почви на Европа2 17,30 68,10 32,60 810,00 37,30 10,40 94,80
Почви на България3 30,00 75,00 35,00 1000,00 36,00 20,00 70,00
Почви на България – фон4 24,00 67,00 25,00 695,00 32,00 16,00 60,00
Почви на България – 
техногенни територии4 72,00 79,00 36,00 867,00 37,00 17,00 74,00

Почви Южен Пирин 20,52 93,08 63,50 615,02 33,82 10,20 33,40
1) по Виноградов, 1962; 2) по Salminen, 2005;3) по Мирчев, 1971;4 по Пенин, 2003

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на света, 
Европа и Южен Пирин
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на света и Европа. Съдържанието на микроелементите Ni и Cu в почвите на 
района са с най-близки концентрации на съпоставяните почви.

Изготвен е и геохимичен спектър на тежките метали в почвите на България 
за общото им съдържание, за фонови и за техногенни територии, съпоставени с 
почвите на Южен Пирин (фиг. 3). По този начин се представя разпространение-
то на тежките метали в почвите на изследвания район. Разглеждайки графиката, 
се вижда, че спрямо фоновите територии за България в почвите на района с 
повишени стойности се наблюдава асоциация от три елемента – Pb, Zn и Ni, а 
с понижени концентрации – асоциация от микроелементите Cr, Cu, Co и Mn.

От направената съпоставка на фигурата ясно се открояват завишените 
стойности на елемента Pb (КК=3,97) в изследвания район спрямо техногенните 
и фоновите територии. Стойностите на Pb (63,5 mg/kg) са почти два пъти над 
тези за почвите (35 mg/kg) и техногенните територии (36 mg/kg) в България. 
Причината за това най-вероятно се дължи на литогеохимичния фон и на под-
вижността на Pb, който преминава в по-леки форми в почвите от почвообра-
зуващата скала и изветрителната кора, откъдето се наследява (Пенин, Желев, 
2017, по: Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Микроелементът Zn също показва 
леко завишени стойности.

РАДИАЛНА ГЕОХИМИЧНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ 
НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ (R)

Установена е и радиалната геохимична диференциация на изследвани-
те микроелементи (R) чрез изготвянето на шест почвени профила на излуже-
ни канелени почви (Chromic Luvisols) (проба № 2 от фиг. 1), кафяви горски 
(Cambisols) (№ 8, 15 и 19) – 3 профила, хумусно-карбонатни (Rendzinas) (№ 22) 
и алувиални почви (Fluvisols) (№ 27). 

На фиг. 4 е представена радиалната диференциация на микроелементите в 
излужените канелени почви. С най-високи стойности на R е Pb, като се наблю-

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на България, 
България (фон), България (техногенни територии) и Южен Пирин
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дава повишаването им от най-долния разкрит почвен хоризонт към най-горния, 
където стойността му е R=1,88. Следващият елемент със завишени стойности е 
Mn, за който те са най-високи (R=1,84) в най-горния хоризонт, като в дълбочина 
намаляват и достигат почти 1. За Cu също се наблюдават най-високи стойности 
в най-горния почвен хоризонт (R=1,54), докато при останалите разкрити хори-
зонти те са близки до 1. За елемента Cr стойностите на R се увеличават незна-
чително от С хоризонт към А-чим (Ач). Елементът Zn има стойности >1 само 
в А хоризонт (R=1,04), докато в останалите три разкрити хоризонта те са <1.

На фиг. 5 е представен коефициентът R за хумусно-карбонатни почви, от 
която се вижда, че Mn е с най-високи стойности (R=1,68) в А хоризонт, докато 

Фиг. 4. Радиално разпределение на микроелементите 
в излужени канелени почви (Chromic Luvisols)

Фиг. 5. Радиално разпределение на микроелементите 
в хумусно-карбонатни почви (Rendzinas)
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в A-чим R=1. Същото разпределение се наблюдава и за Pb, като за А хоризон-
ти R=1,11, а при А-чим R=0,88. Елементът Cu е с най-ниски стойности както 
за хоризонт А (R=0,76), така и за А-чим (R=0,63). Близки стойности има и Cr, 
съответно R=0,79 за А хоризонт и R=0,69 за А-чим. При Zn имаме равни стой-
ности – R=0,85 за двата хоризонта. За Ni и Co ситуацията е подобна – намаляват 
стойностите към повърхността.

Коефициентът R за алувиални почви е представен на фиг. 6. В този поч-
вен профил с най-високи стойности се разкрива микроелементът Zn в А-чим 
– R=2,95. В дълбочина акумулирането му намалява, като в А хоризонт (R=1,07) 
то е почти равно на съдържанието, разкрито в най-долния хоризонт, а в АС 
хоризонт стойностите му са по-ниски (R=0,70). Обратно движение във верти-
кална посока се наблюдава за Ni, който се натрупва в АС (R=2,75) и А хоризонт 
(R=2,68), докато в А-чим R=1. Подобно вертикално движение се забелязва и 
за Pb, съответно АС (R=2,29), А хоризонт (R=1,78) и А-чим (1,04). Тези два 
микроелемента (Ni и Pb) се акумулират в средните хоризонти в изследвания 
почвен профил. За Cu и Mn се установява натрупване в най-горния хоризонт 
– съответно R=1,42 и R=1,70, като и при двата микроелемента стойностите на 
R за останалите хоризонти са <1. Съдържанието на Cr намалява от най-долния 
разкрит хоризонт към най-горния. Това ясно се вижда на показаната фигура, 
като в А-чим хоризонт R=0,07. 

Кафявите горски почви заемат немалка част от проучваната територия и 
поради тази причина R е изчислен за три профила от този почвен тип (фиг. 7, 8 
и 9, съответно проби № 8, 15 и 19 от фиг. 1).

На фиг. 7. са показани стойностите на R от първия почвен профил, от кои-
то ясно се открояват високото съдържание на Mn (R=25,05) и Ni (R=5,71) в 
най-горния разкрит хоризонт, което в дълбочина намалява. Микроелементите 
Cr и Cu имат същото разпределение, но със значително по-ниски стойности. 
Тази зависимост се забелязва и при Co и Zn, но със стойности, много близки 

Фиг. 6. Радиално разпределение на микроелементите 
в алувиални почви (Fluvisols) 
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Фиг. 7. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – първи профил

Фиг. 8. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – втори профил

до 1. При установяване на радиалната геохимична диференциация на микрое-
лементите трябва да се има предвид, че движението освен от долу на горе е и 
в обратна посока. Високото съдържание на Mn, Ni и Cu в А-чим в конкретния 
почвен профил най-вероятно се дължи на факта, че се намира в букова гора, от 
която са взети и анализирани биогеохимични проби от бук. При тях е устано-
вен висок коефициент на биологично поглъщане точно на тези микроелементи 
(Китев, 2017).

В следващия почвен профил на кафяви горски почви (фиг. 8.) с най-високи 
стойности е Pb (R=1,85) в А-чим, след което се наблюдава намаляването им в 
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дълбочина. Ситуацията е подобна и при Cu и Mn, като за Mn R=0,82 в В хори-
зонт, а за Cu R>1. За Cr се наблюдават стойности R съвсем малко >1 за всички 
разкрити хоризонти. Разглеждайки движението на микроелементите Zn, Ni и 
Co, се отчита намаляване на стойностите им към А-чим. Zn е с най-ниски стой-
ности във всички разкрити хоризонти – от R=0,33 до R=0,39.

При последния направен почвен профил на кафяви горски почви (фиг. 9.) 
се наблюдават два микроелемента с R>1: Pb в А хоризонт (R=1,20), А-чим 
(R=1,19) и Mn в А (R=1,08) и А-чим (R=1,04). Натрупване в А хоризонт се раз-
крива и при Ni (R=1,05). При останалите микроелементи R<1. Общо за целия 
профил може да се направи заключение, че и седемте изследвани микроелемен-
та са със стойности, близки до 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеното ландшафтно-геохимично изследване на почвите на Южен 
Пирин дава възможност да се установят асоциации както от концентриращи 
се микроелементи, така и от разсейващи се. В сравнение с почвите на света, 
Европа и България направените геохимични спектри показват КК на микроеле-
ментите Pb и Zn, а КР – на Cr, Cu, Co и Mn. 

В почвените профили на излужените канелени почви изследваната ради-
ална геохимична диференциация на микроелементите (R) показва сравнително 
еднотипното им движение – натрупват се от най-долния разкрит хоризонт към 
най-горния, като това най-ясно се отличава за Pb. При хумусно-карбонатните 
почви се наблюдава обратната тенденция, като единствено в средния разкрит 
хоризонт се отчита натрупване на Mn и Pb. При алувиалните почви отчетливо 
се вижда концентрацията на Ni и Pb в средните хоризонти, а на Zn – в повърх-

Фиг. 9. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – трети профил
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ностния. Разгледаните почвени профили на кафяви горски почви се характери-
зират с доста различаващи се стойности на микроелементите във вертикална 
посока, но може да се обобщи, че Mn и при трите профила се натрупва в гор-
ните хоризонти.

Направените сравнения на изследваните микроелементи в почвите на 
Южен Пирин са със стойности, близки до фоновите за страната, което опре-
деля и фоновия характер на района по отношение на съдържанието на тежките 
метали в почвите. Получените резултати допълват общата ландшафтно-геохи-
мична обстановка в страната и могат да послужат за основа на бъдещи подобни 
изследвания.
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АНАЛИЗ НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ В РАЙОНА 
НА ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН НА Р. КРУМОВИЦА, 

ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Емилия Черкезова1

Статията представя резултатите от направен анализ на земното покритие и земе-
ползване в района на водосборния басейн на р. Крумовица (Източни Родопи) спрямо 
локалните морфометрични променливи на релефа надморска височина, наклон и екс-
позиция на склон и форма на склоновете. Използвани са данни за земното покритие и 
земеползване „КОРИНЕ 2012“. Получените резултати представят морфометрична ха-
рактеристика на релефа по тези променливи и средните стойности на пространственото 
им разпределение за отделните класове земно покритие чрез използване на географски 
информационни системи (ГИС).

Ключови думи: КОРИНЕ земно покритие, цифров модел на релефа (ЦМР), мор-
фометрични променливи, Географски информационни системи (ГИС), р. Крумовица, 
Източни Родопи

ANALYSIS AND ASSESMENT OF THE LAND COVER IN THE AREA 
OF THE KRUMOVITSA RIVER BASIN, EASTERN RHODOPES

Emilia Tcherkezova

The article presents the results of the analysis of the land cover and land use in the area 
of the Krumovitsa River Basin (Eastern Rhodopes) in relation to the local geomorphometric 
variables altitude above Sea level, slope and aspect and slope’s curvature. Data on CORINE 
Land Cover and Land Use for 2012 has been used. The obtained results represent a 
geomorphometric characteristic of the terrain using these variables and their spatial distribution 
for each land cover and land use class using Geographic Information Systems (GIS).

Keywords: CORINE Land Cover, Digital Elevation Model, Geographic Information 
Systems (GIS), Krumovitsa River, Eastern Rhodopes
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УВОД

Развитието на дистанционните методи за заснемане и изследване на терена 
и земната повърхност, напр. SIR-C (Spaceborn Imaging Radar C-band), X-SAR 
(Synthetic Aperture Radar Instrument), SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
и др., осигурява по-лесен достъп до цифрови данни за релефа и земната по-
върхност, което стимулира развитието на автоматизирани методи за тяхното из-
следване, анализ и оценка. Предимство при използването на спътникови данни 
е възможността за заснемане на по-големи по площ територии, вкл. на труд-
нодостъпни райони. 

Релефът представлява сложна геоморфоложка система, характеризираща се 
с различни по размер и възраст полигенетични форми с различен размер, суб-
страт, възраст, цялостност (Dikau, 2006, 170). От геоморфоложка гледна точка 
формите на релефа могат да бъдат изследвани по: а) количествени (морфомет-
рични) и морфографски признаци; б) техния субстрат (генетични типове насла-
ги); в) видовете геоморфоложки процеси, довели до тяхното образуване и про-
тичащи върху тях; г) тяхната геоморфогенеза и морфодинамика (Zepp, 2004). 

Според Dikau (2006, 170) релефът има двоен характер, т.е., от една страна, 
е образуван в резултат на проявата на определени процеси, а от друга страна, 
влияе върху протичане на други процеси. Намира се в сложни взаимовръзки с 
редица фактори, напр. геология, тектоника и климат, и оказва влияние върху 
протичането на множество природни процеси, напр. почвообразуване, овлаж-
нениe на почвите, свличане и срутване на земни маси, интензивност на ерозия, 
радиационен и топлинен баланс, пространствено разпределение на температу-
рата и валежите, формиране на местна атмосферна циркулация, повърхностен 
отток, вертикално разпределение и гъстота на растителността и др. Освен това 
релефът има стопанско значение за земеползването, ландшафтното и селищното 
планиране, транспортната мрежа и др., като основно значение имат морфомет-
ричните променливи наклон, експозиция и извитост на склон, надморска висо-
чина (Huber, 1992; Матеева, 2002; Ridolfi, Laio, D’ Odorico, 2008; Kumhálová et 
al., 2008; Weiss, 2000; Das et al. 2015 и др., Wang et al., 2015 и др.). Тези свойства 
го определят като важен фактор на околната среда.

С цел проследяване на промените на земното покритие и земеползване-
то от 1985 г. в Европа се извършва техният мониторинг в рамките на проект 
„КОРИНЕ (Координация на информацията за околната среда) земно покритие“ 
(Стоименов и др., 2013). Той се изпълнява на базата на разработена номенклату-
ра, позволяваща систематизиране на земното покритие в следните три нива: 1) 
първо ниво – 5 раздела, обхващащи основните категории на земното покритие 
на Планетата; 2) второ ниво – 15 раздела, които са подходящи за анализи в ма-
щаб от 1:500 000 до 1:1 000 000; 3) трето ниво – 44 класа, които са за работа по 
проекта „Корине земно покритие“ в мащаб 1:100 000. Като базисна информация 
за идентифициране на отделните класове земно покритие (най-малката площ на 
ареал е 25 ha) се използват спътникови изображения (Стоименов и др., 2013).

Използването на географските информационни системи (ГИС) като техно-
логия и метод са неотменна част при набиране, обработка, анализ и оценка на 
пространствени данни в още през ХХ век (напр. Попов, 2012; Huisman, de By, 
2009; Goodchild, 1988; Goodchild, 1992 и др.). 
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В настоящата статия са направени ГИС базиран анализ и статистически 
анализ на земното покритие в района на водосборния басейн на р. Крумовица 
и на части от съседни водосборни басейни по данни на проект КОРИНЕ 2012 
чрез използване на изчислени морфометрични променливи на релефа надмор-
ска височина, наклон, експозиция и форма на склоновете. 

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Районът на изследване има 1311,4 km2 и географски координати 41°16‘00“ 
и 41°36‘36.81“ с.ш. и 25°23‘59.71“ и 25°48‘38.24“ и.д. В границите на Бълга-
рия той има площ 1208,5 km2 площ и координати 41°16‘00“ и 41°19‘54.40“ с.ш. 
25°23‘59.71“ и 25°48‘3824“ и.д. Той попада в границите на Източните Родопи, 
включвайки дяловете и ридовете Стръмни рид (960 m), Иран тепе (815 m), отде-
лени един от друг от реките Крумовица, Върбица и Буюкдере, както граничните 
дялове Гюмюрджийски Снежник (вр. Вейката, 1483 m) и Мъгленик (вр. Ветрен 
1266 m)2, които се явяват част от главното било на Родопския масив. По данни 
на използвания цифров модел на релефа (ЦМР) надморската височина варира 
между 148 и 968 m. В района попадат водосборните басейни на реките Крумо-
вица, Куртдере, Буюкдере, Коджадере, Дишликдере, както и части от водосбора 
на р. Върбица. Всички принадлежат към водосборния басейн на р. Арда. Освен 
това в югоизточната част на района попада и малка част от водосборния басейн 
на Бяла река (фиг. 1 – приложение).

Районът има сложен геоложки и тектонски строеж, блоково-разломна 
структура (Канев, 1989) и носи чертите на планински релеф (Вапцаров, Дилин-
ска, 1980, 55). Той попада в границите на източните разклонения на Родопския 
масив. Последният според Георгиев (2004), Алексиев (2012) и други автори е 
част от Моравско-Родопската зона. Тази зона се състои от тектонски едини-
ци, образувани през ранния мезозой, които през средната креда претърпяват 
компресионни деформации, а през късната креда и през палеогена са подложе-
ни на интензивни тектонски процеси (разломяване), вулканска дейност и др. 
(Желев, 2013; Георгиев, 2004). Основните етапи в морфоструктурното разви-
тие на Родопския масив са следните: стар (от мезозоя до горния еоцен), нов 
(в периода между младия палеоген и миоцен) и най-нов (плиоцен-кватернер) 
(Вапцаров, Дилинска, 1980). Авторите допускат, че откъсването на Източно-
родопската блокова морфоструктура е станало през първия (стар) етап, през 
който Родопският масив се е развивал продължително при континентални ус-
ловия и е подхранвал съседните геосинклинални зони с мезозойски и неозой-
ски седименти (Вапцаров, Дилинска, 1980, 55). Тектонските прояви през втория 
(нов) етап от неговото развитие водят до разпадането на масива с образуване на 
контрастен релеф от крупни блокови структури и грабенови депресии, запълне-
ни със седиментни и вулканогенно-седиментни материали (Алексиев, 2012; Ва-
пцаров, Дилинска, 1980; Вапцаров, Мишев, 1977). Плиоцен-кватернерният етап 

2 Надморските височини са по „България. Хипсометрична карта. 1957“, изработена в Гео-
графски институт при БАН, София.
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(най-новият) се характеризира с образуване на нови котловинни депресии и 
прекъсване развитието на старите, сравнително по-слабо издигане и образуване 
на денудационни нива (Вапцаров, Дилинска, 1980; Алексиев, 2012, табл. 1, 57). 
В изследвания район попадат следните геоложки комплекси (Желев, 2013, 
фиг. 3, 11): олигоцен-кватернерни наслаги: делувиални, алувиални, пролуви-
ално-делувиални, колувиални – в посока от билата и склоновете до долинните 
разширения, както и по средните и долните течения на реките, се увеличават 
тяхната дебелина и разпространение; Белоречка магматична група; Кърджа-
лийска магматична група; Дамбалска магматична група: Източнородопски 
палеогенски басейн; Ранноекстензионни гранитоиди и Родопска метаморфна 
надгрупа. В морфоструктурно отношение изследваният район попада в грани-
ците на Източнородопския комплексен купол и Източнородопското понижение. 
По дистанционни изследвания в изследвания район са определени следните 
кръгови морфоструктури: Дамбалъшка, Биволянска, Светиилийска, Нановиш-
ка и Ирантепенска (Желев, 2013, фиг. 4, 12). Те, заедно с установените отседи, 
пластична зона на срязване, разломи с неизяснен характер и разседи (Желев, 
2013), са оказали влияние върху формиране на съвременния релеф.

В Родопския масив са отделени няколко денудационни повърхнини, групи-
рани като: 1) първична инициална денудационна повърхнина; 2) горноеоцен-
ско-долномиоценска и плио-плейстоценски подножни нива (Алексиев, Спири-
донов, 2002; Вапцаров, Дилинска, 1980). Те съвпадат с етапите на низходящо 
спокойно развитие на релефа (Вапцаров, Мишев, 1977, 21). В изследвания ра-
йон са отделени различни терасни нива, отразяващи развитието на релефа през 
кватернера. По долината на р. Арда са отделени 7 терасни нива (Т7 93–102, Т6 
80–90, Т5 56–62, Т4 40–45, Т3 28–30, Т2 11–15, Т1 7–8) и ниска и висока заливна 
тераса (Алексиев, 2002, табл. 1.4, 56). Оскъдните съвременни сведения за реч-
ните тераси в целия изследван район (напр. Пърличев, 1968) налагат необхо-
димостта от картиране и изследване с цел установяване на терасния спектър в 
изследвания район.

 Почвената покривка в района включва разпространение на предимно 
плитки почви (Liptosols) – ранкери с литосоли и ранкери с канеленовидни леси-
вирани почви (chromic, LVx), червени канеленовидни лесивирани почви (ferric, 
LVf) (Нинов, 2002, 312).

Климатът в района е континентално-средиземноморски (Йорданова, Ве-
лев, Дреновски, 2002, 409). Характеризира се с мека зима със средномесечни 
температури през зимните месеци над 0 °С, хладна пролет, горещо лято със 
средномесечна температура през юли–август над 23 °С и топла есен (13–15 °С) 
поради средиземноморското влияние (Петков, 2010). 

В изследвания район изцяло попадат водосборите на р. Крумовица и Буюк-
дере. И двете са десни притоци на р. Арда. Река Крумовица извира близо до вр. 
Смаила (867,5 m), в близост до прохода Маказа. Отводнява склонове на ридове-
те Мъгленик, Стръмни рид и Ирантепе. Протича меридионално през проломи и 
долинни разширения. Влива се в р. Арда на 151 m н.в., източно от с. Поточница 
(общ. Крумовград). До устието на най-големия си приток р. Кесебир (Вирови-
ца, ляв) тече в тясна и дълбока долина. След това образува широко долинно раз-
ширение, изпълнено с алувиални наслаги. На места то се стеснява в проломи 
между дяловете Мъгленик и Ада тепе, както и в северните части на Стръмни 
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рид на запад и рида Ирантепе на изток (Христова, 2012). Едни от най-големите 
притоци на р. Крумовица са реките Кесебир (Вировица), Елбасандере (Ветри-
ца), Кулиджийска. Речният режим е подчертано преходносредиземноморски с 
основно пълноводие през периода ноември–март и маловодие, обхващащо ме-
сеците юли–октомври (ПУРБ, 2010–2015).

Районът на изследване е разположен в Източнородопско-Странджанската 
физикогеографска област, подобласт Източни Родопи (Йорданова, Велев, Дре-
новски, 2002, 409). По отношение на биологичното разнообразие той попада 
в границите на Македоно-Тракийската провинция, Крумовградския и Кърджа-
лийския район (Бондев, 2002, 348). В Крумовградския район са разпростра-
нени ксеротермни благунови, благуново-церови, ксеромезифитни горунови и 
смесено габърови-горунови гори. В южната част според същия автор се срещат 
мизийския бук (Moesian Fagus forests) и групи дървета от източен бук (Fagus 
orientalis) като в буковите гори се среща вечнозеленият храст и малко дърво 
джел (самодивски чемшир, остролист, Ilex). На територията на България само 
в този район са разпространени редките видове като тракийски дъб (Quercus 
thracica), многогодишното тревисто растение юрушки лопен (Verbascum juruk) 
и листопадното дърво триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata), 
нискорастящият храст и дърво Кумарка (Arbutus unedo) и източното ягодово 
дърво (Arbutus andrachne) (Бондев, 2002, 348). В Кърджалийския район са раз-
пространени предимно ксеромезофитни хорски формации от габър (Carpinus), 
горун (зимен дъб, Quercus petraea), смесени гори и гори от мизийски бук. Има и 
наличие на ксеротермни гори предимно от благун (Quercus frainetto) и реликтни 
гори от черен бор (Pinus nigra) (Бондев, 2002, 348). 

По-голямата част на района се намира в общините Крумовград и Момчил-
град. В неговата североизточна част попада много малка част от община Ивай-
ловград, а в югоизточната част от община Кирково.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В настоящата работа са използвани следните входни данни: 1) цифров мо-
дел на релефа (ЦМР) с разделителна способност 90х90 m, версия 4.1. (http://
www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-1#citation (нали-
чен септември 2017 г.). Моделът е създаден по време на мисията Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) (Jarvis et al. 2008) и 2) данни за КОРИНЕ земно по-
критие 2012 г. (http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data, 
налични на 30.10.2017 г.).

В статията е приложен морфометрично-морфографският подход за анализ 
на отделните класове земно покритие и земеползване. Използваните методи 
включват автоматизиран анализ на ЦМР и изчисление на локалните морфомет-
рични променливи наклон и експозиция на склоновете (в градуси) и екстрахи-
ране на извитостта (формата) на склоновете по метода на Dikau (1988); изчисле-
ние на средните стойности на горепосочените морфометрични променливи за 
всеки един клас земно покритие (ниво 3); автоматизирано екстрахиране на реч-
ната мрежа и на водосборни и субводосборни басейни. Освен това са използ-
вани ГИС методи, като геостатистичен анализ (напр. описателна статистика), 

9 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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класификация и картографски методи за визуализация чрез използване на соф-
туерните продукти SAGA GIS (System for Geoscientific Analysis) и ArcGIS 10.3. 

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 
(КОРИНЕ, ниво 3)

В районa на изследване попадат следните категории земно покритие и зе-
меползване (ниво 3, КОРИНЕ 2012): 1.1.2. Населени места със свободно застро-
яване; 1.2.1. Индустриални или търговски обекти; 1.2.2. Пътно-шосейна и же-
лезопътна мрежи, и прилежащата им земя; 1.3.1. Кариери и открити рудници; 
1.3.2. Сметища; 2.1.1. Ненапоявана обработваема земя; 2.2.1. Лозя; 2.3.1. Паси-
ща; 2.4.2. Комплекси от раздробени земеделски земи; 2.4.3. Земеделски земи 
със значителни участъци естествена растителност; 3.1.1. Широколистни гори; 
3.1.2. Иглолистни гори; 3.1.3. Смесени гори; 3.2.1. Естествени тревни площи; 
3.2.4. Преходна дървесно-храстова растителност; 3.3.1. Плажни ивици, дюни, 
пясъци; 3.3.2. Голи скали; 3.3.3. Площи с рядка растителност; 5.1.1. Водни тече-
ния; 5.1.2. Водни площи (фиг. 2 – приложение).

РЕЗУЛТАТИ

Данните за надморската височина от ЦМР (90x90 m) са групирани в 
шест класа: низинен, равнинно-хълмист, хълмист, хълмисто-нископланински, 
нископланински и планински. В таблица 1 е показан техният относителен дял 
спрямо площта на изследвания район в границите на България. Получените 
резултати сочат, че най-голяма площ и респ. относителен дял заемат хълмис-
то-нископланинският и нископланинският релеф. 

Изчислените от ЦМР на релефа наклони на склоновете са групирани в 
шест класа. Най-голяма площ и относителен дял заемат склоновете между 5–8, 
8–12 и 12–18° (табл. 2).

Изчислените горепосочени морфометрични променливи, заедно с данните 
на надморската височина от ЦМР, са използвани за дескриптивно описание на 
техните минимални, максимални и средни стойности за всеки клас земно по-
критие и земеползване, КОРИНЕ 2012, трето ниво (табл. 3). 

Таблица 1 
Относителен дял на отделните хипсометрични пояси 

Тип релеф - клас Тип релеф Площ (km2) Площ (%)
1 Низинен (до 200 m ) 19 1,6
2 Равнинно-хълмист (201–290 m) 124,8 10,3
3 Хълмист (291–320 m) 72,1 5,9
4 Хълмисто-нископланински 

(321–420 m)
283,5 23,5

5 Нископланински (421–800 m) 698,1 57,8
6 Планински (801–968 m) 11 0,9

Общо 1208,5 100
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В изследвания район най-голяма площ заемат широколистните гори 
(22,2 %), ареалите с преходна дървесно-храстова растителност (18,4 %), земе-
делските земи със значителни участъци естествена растителност (17,2 %), сме-
сените гори (10,4%) и ареалите с ненапоявана земеделска земя (9,6 %). Най-мал-
ки площи заемат антропогенни обекти (индустриални и търговски обекти, сме-
тища, кариери и открити рудници, транспортна мрежа) (табл. 3). 

Получените резултати показват, че надморската височина и наклонът на 
склоновете варират в доста голям диапазон по отношение на пространствено-
то разпределение на селищата със свободно застрояване, кариерите и откри-
тите рудници, ненапояваната земя, пасищата, раздробените земеделски земи, 
земеделските земи с естествена растителност, видовете гори (широколистни, 
иглолистни, смесени), естествените тревни площи и тези с преходна и рядка 
растителност. Горските площи например са разположени на надморска височи-

Т а б л и ц а  2 
Относителен дял на отделните класове наклон на склон (градуси)

Наклон на склон − клас Наклон на склон (°) Площ (кm2) Отн. дял (%)
Клас 1 до 3 139,8 11,6
Клас 2 3-5 137,9 11,4
Клас 3 5-8 247 20,4
Клас 4 8-12 303 25,1
Клас 5 12-18 278,8 23,1
Клас 6 18-38 102 8,4
Общо 1208,5 100

Т а б л и ц а  3 
Описание на отделните класове земно покритие и земеползване по площ, надморска 
височина (m) и морфометричните променливи наклон и експозиция на склоновете (°) 

КОРИНЕ 2012 -
ниво 3

Площ 
(кm2)

Площ 
(%)

Надморска 
височина (m)

Наклон на 
склон (°)

Експозиция на 
склон (°) 

1.1.2. 15,9 1,3 мин.: 186,9
макс.: 652,2
ср. ст.: 403,8

мин.: 2,5
макс.: 11,4
ср. ст.: 5,9

мин.: 78,1 (Ю)
 макс.: 275 (З)

1.2.1. 3,3 0,27 мин.: 217,7
макс.: 294,7
ср. ст.: 268,7

мин.: 2,1
макс.: 10,4
ср. ст.: 4,1

мин: 180,1 (Ю)
макс: 278,1 (З)

1.2.2. 0,4 0,03 мин: 522
макс: 522
ср. ст.: 522

мин: 16,1
макс: 16,1
ср. ст.: 16,1

мин: 240,3 (ЮЗ) 
макс: 240,3 (ЮЗ)

1.3.1. 1,1 0,09 мин: 340,9
макс: 560,2
ср. ст.: 430,9

мин: 6,3
макс: 14,0
ср. ст.: 9,8

мин: 102,0 (И) 
макс: 217,9 (ЮЗ)

1.3.2. 0,36 0,02 мин: 289,5
макс: 289,5
ср. ст.: 289,5

мин: 3,9
макс: 3,9
ср. ст.: 3,9

мин: 211,6 (ЮЗ) 
макс: 211,6 (ЮЗ)
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2.1.1. 116,4 9,6 мин: 155,6
макс: 638,7
ср. ст.: 421,0

мин: 1,2
макс: 13,7
ср. ст.: 6,6

мин: 79,8 (И)
макс:273,6 (З)

2.2.1. 0,3 0,02 мин: 191
макс: 191
ср. ст.: 191

мин: 6,5
макс: 6,5
ср. ст.: 6,5

мин: 125,8 (ЮИ) 
макс: 125,8 (ЮИ)

2.3.1. 22,8 1,9 мин.: 209,7
макс.: 634,6
ср. ст.: 441,5

мин.: 5,3
макс.: 16,6
ср. ст.: 9,9

мин.: 84,1 (И) 
макс.: 277,9 (З)

2.4.2. 64,2 5,3 мин.: 197,7
макс.: 662,9
ср. ст.: 407,5

мин.: 3,0
макс.: 12,7
ср. ст.: 7,7

мин.: 67,9 (И)
макс.: 320,1 (СЗ)

2.4.3. 208,12 17,2 мин.: 0
макс.: 692,1
ср. ст.: 434,3

мин.: 0
макс.: 23,1
ср. ст.: 9,1

мин.: 0 
макс.: 315,8 (СЗ)

3.1.1. 268,3 22,2 мин.:  0
макс.: 710
ср. ст.: 480,2

мин.: 0
макс.: 18,6
ср. ст.: 12,5

мин.: 0 
макс.: 334,4 (СЗ)

3.1.2. 62,9 5,2 мин.: 267,3
макс.: 663,3
ср. ст.: 446,7

мин.: 5,9 
макс.: 19
ср. ст.: 11,8

мин.: 44,7 (СИ) 
макс.: 306,5 (СЗ)

3.1.3. 125,2 10,4 мин.: 243,3
макс.:725,5
ср. ст.: 452,3

мин.: 3,9
макс.: 22,9
ср. ст.: 12,1

min: 78,6 (И)
макс.: 300,1 (СЗ)

3.2.1. 84,3 6,97 мин.: 214,4
макс.: 709,2
ср. ст.: 448,9

мин.: 4,5
макс.: 18,9
ср. ст.: 11,4

мин.: 95,3 (И); 
макс.: 286,1 (З)

3.2.4. 222,5 18,4 мин.: 0
макс.: 915
ср. ст.: 457,6

мин.: 0
макс.: 24,4
ср. ст.: 11,2

мин.: 0; 
макс.: 334,5 (СЗ)

3.3.1. 0,4 0,03 мин.: 165,3
макс.: 165,3
ср. ст.: 165,3

мин.: 2,4
макс.: 2,4
ср. ст.: 2,4

мин.: 166,9 (Ю) 
макс.: 166,9 (Ю)

3.3.2. 1 0,08 мин.: 215,2 
макс.: 215,2
ср. ст.: 15,2

мин.: 10,7
макс.:10,7
ср. ст.: 10,7

мин.: 256,4 (З) 
макс.: 256,4 (З)

3.3.3. 7 0,6 мин.: 242,8
макс.: 574,3
ср. ст.: 412,8

мин.: 4,2
макс.: 18,2
ср. ст.: 12,3

мин: 129,9 (ЮИ) 
макс.: 296,5 (СЗ)

5.1.1. 2 0,2 мин.: 159,3
макс.: 233,8
ср. ст.: 196,5

мин.: 4,7
макс.: 6,2
ср. ст.: 5,5

мин.: 181,3 (Ю) 
макс.: 239,8 (ЮЗ)

5.1.2. 2 0,2 мин.:221,4 
макс.: 221,4
ср. ст.: 221,4

мин.: 2,9
макс.: 2,9
ср. ст.: 2,9

мин.: 176,0 (Ю) 
макс.: 176,0 (Ю)

Общо: 
1208,5

Общо: 
100
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на до 725,5 m с максимални стойности на наклона на склоновете до 22,9° върху 
преобладаващо северозападни, източни и североизточни склонове. Преходната 
дървесно-храстова растителност е разпространена на различна надморска ви-
сочина до 915 m и предимно върху склонове със северозападна експозиция. Ха-
рактерът на земеделските земи – ненапоявани обработваеми площи, комплекси 
от раздробени земеделски земи и такива с естествена растителност) обуславя 
разположението им на различна надморска височина и различни по наклон на 
склонове. Те се намират на склонове с преобладаваща източна, западна и севе-
розападна експозиция (табл. 3). За естествените тревни площи и пасищата са 
характерни източна и западна експозиция на склоновете с наклони между 4,5 и 
8,9 градуса и височинен диапазон между 209,7 и 709,2 (m).

Наблюдава се пряка корелация на надморската височина и наклона на 
склоновете – с нейното увеличаване нараства и наклонът. Не се наблюдавана 
пряка корелация между минималните и максималните стойности на експози-
цията на склоновете и основните групи растителност и земеделски земи, което 
според нас се дължи на използвания мащаб на данните за земното покритие и 
земеползване и пространствената резолюция на използвания ЦМР.

Най-голям относителен дял в разпространението на антропогенните обекти 
заемат вдлъбнатите, изпъкналите и изправените (полегати) склонове (табл. 4). 

Същата тенденция се наблюдава при земеделските земи (ненапоявана об-
работваема земя, лозята, пасищата, раздробените земеделски земи и земедел-
ски земи със значителни участъци естествена растителност). Различните ти-
пове горски масиви са разпространени върху конвексни и конкавни склонове, 
а на отделни места и в изпъкнали склонове на склоновите подножия (по хо-
ризонтална компонента). Анализът на водните тела по КОРИНЕ 2012 показва 
най-голям относителен дял на склонове с конкавен, изправен и конвексен про-

Т а б л и ц а  4 
Описание на отделните класове земно покритие и земеползване по вертикална-

та и хоризонталната компонента на формата на склоновете 

Извитост на 
склоновете 
(по Dikau, 
1988)*

КОРИНЕ 
2012 – 
ниво 3

Процент (%) 
от общата площ 
на съответната 
единица земно 
покритие 
(ниво 3)

Извитост на 
склоновете 
(по Dikau, 
1988)

КОРИНЕ 
2012 – 
ниво 3

Процент (%) 
от общата площ 
на съответната 
единица земно 
покритие 
(ниво 3)

1 112 17,9 1 121 9,1
2 112 6,2 2 121 6
3 112 3,1 3 121 0,6
4 112 11,2 4 121 18,2
5 112 19,4 5 121 39,4
6 112 9,4 6 121 9,1
7 112 4,4 7 121 2,6
8 112 8,2 8 121 6,1
9 112 20,2 9 121 9
1 122 25 1 131 27,2
2 122 3 2 131 5,5
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3 122 3 3 131 8,2
4 122 5 4 131 9,1
5 122 7,5 5 131 8,2
6 122 8 6 131 4,5
7 122 15 7 131 9,1
8 122 8,5 8 131 5,5
9 122 35 9 131 22,7
1 132 20 1 211 18,1
2 132 6 2 211 5,4
4 132 5 3 211 3,2
5 132 30 4 211 15
6 132 16,4 5 211 18,7
7 132 2,6 6 211 8,2
8 132 10 7 211 4,9
9 132 10 8 211 7,1

9 211 19,4
1 221 11,5 1 231 24,9
4 221 15,3 2 231 4,8
5 221 39 3 231 4,8
6 221 7,7 4 231 8,3
7 221 3,3 5 231 5,2
8 221 7,7 6 231 7,4
9 221 15,5 7 231 7,3

8 231 7,3
9 231 30

1 242 22,5 1 243 25,8
2 242 6,1 2 243 5,6
3 242 4,7 3 243 5,6
4 242 10,5 4 243 10
5 242 10 5 243 6,9
6 242 9 6 243 7,2
7 242 6,7 7 243 7,2
8 242 7,5 8 243 6,5
9 242 23 9 243 25,2
1 311 29,5 1 312 24,6
2 311 4,9 2 312 4,5
3 311 7,1 3 312 6,8
4 311 6,8 4 312 6,7
5 311 3,1 5 312 3
6 311 5,8 6 312 6
7 311 8,4 7 312 9,1
8 311 5,2 8 312 5,4
9 311 29,4 9 312 33,9
1 313 27,5 1 321 22,9
2 313 4,8 2 321 4,6
3 313 6,2 3 321 6,2
4 313 6,8 4 321 7,0
5 313 3,6 5 321 4,3
6 313 5,7 6 321 6,9
7 313 8,2 7 321 9,0
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8 313 5,7 8 321 6,7
9 313 9 9 321 32,4
1 324 29,5 1 331 20
2 324 4,9 4 331 25
3 324 6,2 5 331 48
4 324 8,0 6 331 1,5
5 324 3,9 7 331 2,5
6 324 5,7 8 331 2
7 324 8,4 9 331 1
8 324 5,6
9 324 27,7
1 332 30 1 1 333
2 332 3,5 2 2 333
3 332 10 3 3 333
4 332 10 4 4 333
5 332 3 5 5 333
6 332 3,5 6 6 333
7 332 10 7 7 333
8 332 10 8 8 333
9 332 20 9 9 333
1 511 25,7 1 512 11
2 511 5 2 512 33,3
3 511 5,1 4 512 25,5
4 511 0,1 5 512 22,2
5 511 31 6 512 2,6
6 511 26 7 512 1,6
7 511 0,5 8 512 1,6
8 511 4,3 9 512 2,2
9 511 2,3

*Легенда по Dikau (1988): 1) конкавен (вдлъбнат) склон по вертикална и хоризонтална 
компонента; 2) изправен по вертикална компонента/конкавен по хоризонтална компо-
нента; 3) изпъкнал по вертикална компонента/конкавен по хоризонтална компонента; 
4) конкавен по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 5) из-
правен по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 6) изпъкнал 
по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 7) конкавен по вер-
тикална компонента/ изпъкнал по хоризонтална компонента; 8) изпъкнал по вертикал-
на компонента/ изпъкнал по хоризонтална компонента; 9) конвексен (изпъкнал) склон 
по вертикална и хоризонтална компонента

фил. Последното би могло да се обясни с наличие на линейна ерозионна мрежа 
с необработен профил. Водните площи в изследвания район се характеризират 
с вдлъбнати и изправени склонове (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Релефът e основата, върху която се формира и развива съвременният 
природен и антропогенен ландшафт, и това го определя като важен фактор на 
околната среда със стопанско значение. Чрез използване на количествен (мор-
фометричен) подход в ГИС среда са изчислени локални морфометрични про-
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менливи на релефа – наклон, експозиция и форма на склон, които заедно с над-
морската височина на релефа са използвани за анализ на земното покритие и 
земеползването (по данни на КОРИНЕ 2012, ниво 3) в района на водосборния 
басейн на р. Крумовица (Източни Родопи). Получените резултати показват, че 
в Българската част на изследвания район преобладават хълмисто-планинският 
(23,5 %) и нископланинският тип релеф (57,8 %) и с най-голямо разпростра-
нение на склонове между 5–8° (24,4 %), 8–12° (25,1 %) и 12–18° (23,1 %). В 
изследвания район са установени 20 класа КОРИНЕ земно покритие и земепол-
ване за 2012 г., представени от антропогенни обекти, земеделски земи, гори и 
полуестествени площи и водни обекти. Широколистните гори (22,2%), райони-
те с преходна дървесно-храстова растителност (18,4%), земеделските земи със 
значителни участъци естествена растителност (17,2%), смесените гори (10,4%) 
и ненапояваните земеделски земи (9,6%) заемат най-голям относителен дял от 
площта на изследвания район. Най-слабо разпространение имат антропоген-
ните обекти (индустриални и търговски обекти, сметища, кариери и открити 
рудници, транспортна мрежа) (фиг. 2). 

Пространственото разположение на всички класове земно покритие и зе-
меползване (без единичните обекти) варира в голям диапазон, като с увеличава-
не на надморската височина заедно нараства и наклонът на склоновете. 

Анализът на отделните класове земно покритие и земеползване показва раз-
положение върху склонове с различна форма по профил и хоризонтална компо-
нента, което в голяма степен отговаря на характера на релефа в изследвания район. 

Получените резултати съответстват на цялостната физикогеографска ха-
рактеристика на района като почви, растителност, наличие на обезлесени райо-
ни. Те отразяват неговото съвременното стопанското развитие.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia

3D МОДЕЛИРАНЕ НА ПРИРОДНИ ЛАНДШАФТИ 
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дейвис Динков1

Целта на настоящата разработка е да бъдат представени възможностите за използ-
ване на безпилотни летателни системи (БЛС) за заснемане и използване на изображе-
нията за цифрова дигитализация на ландшафт със сложна структура и земно покритие. 
Извършено е фотограметрично заснемане с БЛС и прилагане на SfM-метода за обра-
ботка на цифрови изображения за ПЗ „Ритлите“ в ПП „Врачански Балкан“. Получените 
крайни резултати за изследвания район включват следните цифрови продукти: ортоф-
ото мозайка, цифров модел на повърхнината (DSМ), цифров модел на терена (DTM), 
триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ с геолокация и оптимизирана структура за визуа-
лизация.

Ключови думи: 3D моделиране, БЛС, SfM метод, природни забележителности, 
Природен парк „Врачански Балкан“

3D MODELING OF NATURAL LANDSCAPES USING 
UNMANNED AERIAL SYSTEMS

Davis Dinkov

Abstract: Capturing, documentation and visualization of natural heritage objects is an 
expanding application area. Advanced Unmanned Aerial Systems (UAS) offer a technology 
of obtaining geometrical and semantic information about natural landmarks from imaging 
using various types of sensors. The use of non-metric digital cameras embedded in middle-
class UAS together with appropriate software and methodology allows for accurate digital 
spatial products to be obtained. These are files in standard formats with information that 
includes the orthophoto mosaic of the area under consideration, a three dimensional (3D) 
digital surface model (DTS), a 3D cloud, a vector CAD model (isolines and characteristic 
points), and a photo archive on the territory. The main focus of this study is on innovative low-
cost photogrammetric technique for obtaining high-resolution datasets at a range of scales 
using the “Structure-from-Motion” (SfM). The SfM method is based on matching features 
(points) in multiple overlapping images in order to solve the camera pose and image geometry 
simultaneously and automatically. Image-processing creates 3D point clouds, originally 

1 НИГГГ – БАН; davis.dinkov@gmail.com
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in a local model space. Point clouds are transformed into a projection coordinate system 
using known camera positions or a network of GCPs on which high accuracy coordinates 
are measured by the GNSS (Global Navigation Satellite System) receivers and subsequently 
identified in the point cloud. The SfM method is useful when using non-metric cameras and is 
also applicable for convergent, horizontal, vertical and sloping images captured by different 
cameras. Example applications of SfM are presented for landforms of natural landmarks.

Keywords: 3D modeling, UAS, SfM method, Natural Landscapes, Vrachanski Balkan 
Nature Park

УВОД

Заснемането, документирането и визуализацията на обекти от природното 
наследство е с разширяваща се област на приложение. Модерните безпилотни 
летателни системи (БЛС) предлагат технология за получаване на геометрич-
на и семантична информация за природни забележителности от изображения, 
използващи различни видове сензори. Използването на неметрични цифрови 
камери, вградени в БЛС от среден клас, заедно с подходящ софтуер и методоло-
гия, позволяват да се получат точни цифрови пространствени продукти.

За илюстриране изработката на едромащабни прецизни триизмерни моде-
ли на природни ландшафти за тестов район е избрана природна забележител-
ност (ПЗ) „Ритлите“ като представителен обект за скален феномен със сложна 
геометрия и разнородни елементи на ландшафта (фиг. 1).

Избраният тип на обекта не предполага възможност за реконструкция на 
геометричната му структура само по метрични данни (геодезически измерва-

Фиг. 1. Природна забележителност „Ритлите“
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ния или данни от картни източници). По тази причина се прилага технология 
за триизмерна реконструкция, базирана на данни от дистанционни изследвания 
– фотограметрично заснемане с безпилотна летателна система (БЛС).

ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Автоматизираната въздушна и близкодистанционна цифрова фотограме-
трия се превърна в мощно и широко използвано средство за триизмерно то-
пографско моделиране. През последните години безпилотните летателни сис-
теми (БЛС) демонстрират значителни възможности с потенциал за приложения 
в много области (Филипов, 2016). Разработването на алгоритми за моделиране 
на теренна повърхнина, чрез обработката на цифрови изображения, радикално 
подобрява качеството на данните за терена, които могат да бъдат получени от 
припокриващи се стерео-двойки (Mathews, Jensen, 2013). Също така спадът в 
цената и повишаване на качеството на компактните и единичните рефлексни 
камери (SLR), както и методите за калибриране на такива неметрични камери, 
водят до по-широко използване на фотограметричното моделиране и разработ-
ка на широка гама от софтуерни приложения.

МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ – SfM2

Методът SfM се основава на съвпадащи характеристики (точки) в множе-
ство припокриващи се изображения, за да се реши едновременно и автоматично 
триизмерната позиция на камерата и геометрията на изображението (Fonstad, 
Dietrich, Courville, Jensen, 2013). Методът SfM е базиран на принципите на 
фотограметрията, при които значителен брой фотографии, взети от различни 
припокриващи се гледни точки, се комбинират, за да пресъздадат среда – т.е. 
получава се 3D структура от серия припокриващи се изображения (фиг. 2).

2 SfM – structure of motion ( структура от движение)

Фиг. 2. Структура от движение (SfM) – 
множество застъпващи се изображения 

от различни ъгли и разстояния, за да 
се реши тримерността на обектите и 

повърхностите



142

SfM методът обаче се различава значително от традиционната фотограме-
трия. Докато при класическата фотограметрия се разчита на ивици от припо-
криващи се снимки, които са получени от паралелни полетни линии, при SfM 
триизмерната геометрия на обектите се възстановява от случайни (неподре-
дени) изображения. Като важно условие е една физическа точка от изследван 
обект да присъства в множество изображения. Принципът за използване на 
произволни позиционирани снимки е възможен благодарение на напредъка в 
разработките за автоматично съвпадение на изображения. Например такава е 
мащабната инвариантна трансформираща характеристика SIFT (Lowe, 1999), 
при която ключовият подход е във възможността да се разпознава физическа 
характеристика, присъстваща в множество изображения независимо от мащаба 
(т.е. резолюцията) на снимките и гледната точка на изображението. В класиче-
ската фотограметрия се разчита на снимки с еднаква резолюция поради подхо-
да на тяхната обработка, основаваща се на корелация на изображенията. Тези 
подходи разчитат на кръстосана корелация, изчислена с обикновен оператор на 
конволюция на изображенията, между пикселни извадки от две изображения. 
В резултат на това тези методи за кръстосана корелация са много чувствител-
ни към промените в резолюцията на изображението. Освен това използването 
на яркостта на изображението и цветовите градиенти в алгоритми като SIFT, 
а не на абсолютни пикселни стойности, означава, че един обект може да бъде 
идентифициран, като е регистриран от много гледни точки (Fonstad, Dietrich, 
Courville, Jensen, 2013).

Друга фундаментална разлика между класическата цифрова фотограме-
трия и SfM метода е в необходимостта от земни контролни точки с известни 
координати. В класическата фотограметрия координатите на контролни точки 
са необходими за решаването на уравненията за колинеарност (1) и (2), чрез 
които се дефинира връзката между камерата, изображението и земната повърх-
ност (фиг. 3). Елементите на външното ориентиране определят пространстве-
ното положение и ъгловата ориентация на камерата в момента на създаване на 
даденото изображение.
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където коефициентите mij се наричат направляващи косинуси:
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Уравнения (1) и (2) се използват в класическата фотограметрия за всяка 
една точка от снимката и при процесите на ортофото трансформация, извличане 
на терен, създаване на стереомодел и картиране. За да се решат тези уравнения, 
теоретичното минимално изискване е три наземни контролни точки с известни 
координати Xp, Yp  и Zp или шестте параметъра на камерата, които дават пози-
циите 

1 1 10 0 0,èX Y Z, 
1 1 10 0 0,èX Y Z и 
1 1 10 0 0,èX Y Z (координатите на началото на фотограметричната коорди-

натна система спрямо началото на приетата геодезическа координатна система) 
заедно с трите ъгъла на въртене по време на заснемането на изображението. На 
практика се използват по-голям брой контролни точки на земята, надхвърлящи 
шест при всяко припокриване на изображението, и прекомерното определяне на 
уравненията на колинеарността оптимално се решава по метода на най-малките 
квадрати.

Фиг. 3. Елементи на външното ориентиране 
на камерата (Петров, 2013)
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При SfM метода позициите и ориентацията на камерата се решават авто-
матично, без да е необходимо първо да разполагаме от мрежа с контролни точ-
ки с известни 3D координати (Westoby, Brasington, Glasser, Hambrey, Reynolds, 
2012). Вместо това те се решават едновременно чрез използването на много 
повтарящи се итеративни процедури за пакетно изравнение (фиг. 4), които се 
базират на база от данни, автоматично извлечени от припокриващите се изобра-
жения (Snavely, Seitz, Szeliski, 2008).

РАБОТЕН ПРОЦЕС ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА SFM МЕТОДА

Лесната употреба на SfM метода, достъпността и автоматизирания алго-
ритъм, който предоставя, правят възможно използването му от голяма група 
потребители. С обикновена цифрова камера и софтуер за обработка могат да се 
създават облаци с 3D точки и ортофото мозайки на сцена или обект.

Налице са няколко фотограметрични програми, използващи SfМ метода. 
Най-популярните комерсиални решения включват Agisoft PhotoScan и Pix4D, 
наложили се благодарение на техния удобен интерфейс и поддръжка. Същест-
вуват и SfM решения с отворен код, които включват VisualSfM, OSM-Bundler, 
Photosynth Toolkit, OpenDroneMap и др. Докато програмите SfM се различават 
една от друга, всички те следват общ работен процес. Следващият работен про-
цес (фиг. 5) е разработен от (Rossi, Rhody, Salvaggio, 2012). Продуктите с отво-
рен код варират в зависимост от програмата. Някои позволят да се извършат 
няколко стъпки, докато други имат само една стъпка и трябва да се комбинират 
с допълнителни модули и програмни продукти.

Фиг. 4. Представяне на принципа за пакетно изравнение
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Първата стъпка в работния процес е изборът на желаните изображения, 
които трябва да се обработят. Трябва да разполагаме с последователни изобра-
жения, които да обхващат обекта на изследването. Когато използваме изобра-
жения, заснети с БЛС, важно условие да има такова застъпване на снимките, че 
един физически обект да присъства в множество изображения. Алгоритмите 
за съвпадение на характерни точки разчитат на този принцип и затова колкото 
по-голямо е припокриването на изображенията, толкова повече съвпадения ще 
се получат при обработката.

ИЗВЛИЧАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ

След като са импортирани изображения в системата за обработка, за всяко 
изображение трябва да се изпълни алгоритъм за извличане на характеристики. 
Тази стъпка генерира набор от дескриптори (контролни блокове) за всяко изо-
бражение. Дескрипторът е идентификатор на ключова точка, която го отличава 
от останалата част от масата на единични точки. От своя страна, дескрипторите 
трябва да осигурят инвариантността за намиране на съответствие между еди-
ничните точки по отношение на трансформациите на изображението.

Съществуват многобройни алгоритми за извличане на характеристики, 
като най-често срещаният е SIFT (Scale Invariant Feature Transform), разработен 
от Lowe (1999). SIFT предоставя силни дескриптори при различни условия на 
изображение и е алгоритъм, който преобразува изображението в голяма колек-
ция от локални фундаментални вектори, чрез които се получава инвариантност 

Фиг. 5. Общ работен процес за цифрова фотограметрия чрез SfM-метод

10 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 



146

(неизменен признак на една единица, който обединява нейните варианти). Ин-
вариантността е по отношение на изместването, ротацията, мащаба и частично 
за осветеността на обектите.

Други алгоритми, които съществуват, включват SURF, DAISY, RIFT и 
GLOH (Rossi, Rhody, Salvaggio, 2012).

СЪЧЕТАВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следващата стъпка в работния процес на SfM е да се създаде таблица на 
съвпаденията от характеристики, които да свързват всички комбинации от де-
скриптори между изображенията. Целта е да се изчислят свързващите точки 
или съответствието между изображенията.

Процесът по сравняване на две изображения може да се опише чрез след-
ната последователност:

– на изображенията се избират основните точки и техните дескриптори;
– чрез съвпадение на дескрипторите се разпределят съответните ключови 

точки;
– въз основа на набор от съвпадащи ключови точки се изгражда модел на 

трансформация на образа, чрез който може от едното изображение да се получи 
другото.

Тази стъпка може да бъде изчислително тежка поради броя на изисква-
ните сравнения. Процесът може да се изпълнява паралелно и да се раздели на 
отделни задачи. Може да се използва мултиядрена или клъстерирана компю-
търна среда, за да се съкрати необходимото време за изчисление (Rossi, Rhody, 
Salvaggio, 2012).

ГРУПОВО (ПАКЕТНО) ИЗРАВНЕНИЕ

Пакетното изравнение е решение за прецизиране на визуалната рекон-
струкция, за да се създаде взаимно оптимална 3D структура и параметри на 
камерата (фиг. 4, http://www.theia-sfm.org/sfm.html, модифицирана). В резултат 
на големия брой идентични точки, идентифицирани по време на автоматизира-
ната фаза на извличане на съвпадения на изображенията, SfM може да разреши 
уравненията на колинеарността в произволно мащабна координатна система. 
Освен това в процеса на обработка се извършва и изчисление на елементите 
на вътрешното ориентиране на камерата (фокусно разстояние, координати на 
главната точка, радиална и тангенциална дисторзия на лещите на обектива).

След триангулацията, пълната серия на уравнения, които свързват коорди-
натите на точките в образната равнина с координатите от действителния обект, 
обикновено се подлага на нелинейна оптимизационна техника. Популярният 
алгоритъм на Levenberg-Marquardt (Marquardt, 1963) се използва за оптимиза-
ция на пакетното изравнение. Може да се представи в най-общ вид чрез реша-
ването на множество уравнения по метода на най-малките квадрати, представя-
щи грешката в образните координати g(C, X) на точка от обекта Xj в образната 
равнина на камера Ci, с главно условие за минимализиране на грешката от ре-
проекция (фиг. 6):
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( ) ( ) 2
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където:
g(C, X) – грешка в образните координати на точка Xj в снимка Ci;
wij – показателна променлива, която има стойност w=1, ако точка j e видима 

в снимка; Ci и стойност w=0, ако точка j е невидима;
qij – отместени образни координати в снимка Ci;
P(Ci, Xj) – безгрешни образни координати на точка Xj в снимка Ci ;

Междинният етап в работния процес при SfM-метода е получаването на 
облак (първоначален рядък облак) от точки с локални X, Y и Z, които не са в 
реалната координатна система. В този момент се въвеждат координати на GCP 
(земни контролни точки) и/или координати на позиции на камерата, за да се 
трансформира и регистрира този облак от SfM точки към установена коорди-
натна система. Тази трансформация е линейна и твърда и дава облак от точки, 
подходящ за картографиране на приложения.

ГЕНЕРИРАНЕ НА ПЛЪТЕН 3D ОБЛАК ТОЧКИ

Вследствие на пакетното изравнение се получават параметрите на камера-
та за всяка сцена и се генерира рядък облак от триизмерни точки за изследвания 
обект. С тези параметри се извършва уплътняване на 3D облаците. В процеса по 
уплътняване на облака се използват параметрите (елементите на вътрешното и 
външното ориентиране) на камерата, съответствието между 2D изображенията, 

Фиг. 6. Грешка при репроекция
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характеристиките около 2D съответствията и триангулационния алгоритъм за 
извличане на 3D точки за сцената (Rossi et al., 2012). Такава често употребя-
вана система е PMVS (Patch-based Multi-view Stereo SoftwarePatch) (Furukawa, 
Ponce, 2007).

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОВЪРХНИНАТА

За реконструкция на обектната повърхнина може да бъде използван ал-
горитъма „Poisson Surface Reconstruction“3, чрез който от генерирания облак 
с 3Д точки (с ориентирани нормали) получаваме текстурирана повърхнина. 
Това е подход, който изразява реконструкцията на повърхността като решение 
на пространствената задача на Поасон (Bolitho, Kazhdan, Burns, Hoppe, 2009). 
Тази стъпка води до продукти като орторектифицирани изображения (ортофото 
мозайки) и триизмерни текстурирани повърхнини.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

След получаването на цифровите продукти в предишните етапи от работ-
ния процес на SfM последната стъпка е тяхната визуализация. В комерсиалните 
софтуерни пакети, като Agisoft PhotoScan и Pix4D, има вградени визуализатори 
на триизмерните облаци и текстурирани повърхнини. Могат да се ползват про-
грами с отворен код като Meshlab и Blender за допълнителна обработка на 3D 
облаци от точки и повърхнини, както и за техните визуализации.

Приложен е методът за обработка на изображения SfM за моделиране 
структурата на теренната повърхнина на ПЗ „Ритлите“. 

ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС И ПРИЛАГАНЕ 
НА SFM МЕТОДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЗА ПЗ „РИТЛИТЕ“ В ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

Това изследване показва използването на метода (SfM), за да се моделира 
структурата на теренната повърхнина на ПЗ „Ритлите“. С помощта на безпи-
лотна летателна система (БЛС) с интегриран цифров фотоапарат са направени 
201 въздушни снимки, които са използвани за създаване на облак от точки и 
последващи цифрови модели. Приложен е следният работен процес (фиг. 7).

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

а) Локализиране на тестовия район на изследване
Тестовият район на изследване обхваща площ около 8 ha, като включва 

главните скални образувания на левия бряг на р. Искър в с. Лютиброд непо-

3 Poisson Surface Reconstruction – реконструкция на повърхнина по метода на Поасон 
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средствено до информационния център на ПП „Врачански Балкан“. Освен с ге-
оморфоложките си форми и особености на геоложкия строеж защитената тери-
тория се отличава и с интересни археологически и религиозни обекти. Между 
двете последни ритли е съществувала римската крепост Коритенград (фиг. 8).

б) Избор и стабилизиране на земни контролни точки (ground control point 
– GCP)

Избрани са подходящи места на земните контролни точки, така че да бъде 
осигурена тяхната видимост при въздушното заснемане. С постоянни или вре-
менни знаци (геодезически пирони, дървени колчета или маркирани със сиг-
нален спрей) са стабилизирани шест контролни точки: 4001, 4002, 4003, 4004, 
4005 и 4006. Поради трудно достъпния терен контролните точки са избрани в 
близост до пътна мрежа и съоръжения в южната част на изследваната зона.

Фиг. 7. Работен процес за триизмерно моделиране чрез използване на БЛС
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в) Подготовка на план на летене с БЛС
Сложният релеф, съчетан със скалните образувания, налага внимателно 

проучване и планиране на полета с оглед безопасното му провеждане и добива-
не на подходящи фотографски изображения, чрез които да се получи качествен 
триизмерен модел. Всяко планиране на полет на БЛС е автоматизирано, така 
че човешката грешка може да бъде сведена до минимум по време на процеса 
на събиране на изображения, но трябва да бъдат зададени правилни параметри 
за височина на полета, застъпване на снимките и скорост на БЛС. Съществуват 
различни приложения, които позволяват автоматизирано планиране на поле-
тите.

Планирането е извършено с приложението Pix4D Capture за Android, тъй 
като дава на потребителя различни опции за видове летателни планове: мисия 
на фотограметрична мрежа, мисия с двойна мрежа, кръгова мисия. Други оп-
ции, които могат да бъдат управлявани с това приложение, са скоростта, припо-
криването на изображенията и ъгълът на камерата. Потребителският интерфейс 
е удобен и дава в реално време информация за местоположението на БЛС, оста-
ващия заряд на батерията, както и за направените снимки.

г) Полет и заснемане на ПЗ „Ритлите“
Полетът с БЛС над ПЗ „Ритлите“ е извършен на 14.09.2016 г. Създадени-

ят полетен план (фиг. 9) в мобилното приложение Pix4D Capture се зарежда в 
модула за управление (автопилота) на БЛС чрез Wi-Fi връзка между дистан-
ционното управление и платформата. Полетът е извършен на височина 90 m 
над точката на излитане. За снимките е зададено надлъжно застъпване 80 %, 
напречно застъпване 70 % и ъгъл на оптичната ос на камерата 90° спрямо посо-
ката на летене (т.е. по нормалата към земната повърхност). След зареждане на 

Фиг. 8. Схема на ПЗ „Ритлите“ с възстановка на контурите на средновековната крепост 
Коритен: 1 – римска крепост Коритенград; 2 – останки от раннохристиянска базилика; 

3 – средновековна църква (http://bulgariancastles.com)



151

мисията БЛС извършва своето автономно въздушно движение и заснемане на 
зададения район за проучване. Всяко изображение от мисията получава коор-
динати от GPS устройството на борда на платформата. Този географски маркер 
помага да се подредят снимките правилно в пространството една спрямо друга 
по време на началните етапи на обработката чрез метода SfM.

д) Предварителен преглед на резултатите от заснемането
След завършване на планираната мисия БЛС се връща в началната си точ-

ка, която е зададена, когато платформата е включена и GPS се свързва с опреде-
лен брой сателити. Всички въздушни изображения са съхранени на микро-SD 
карта на борда на платформата, като по-късно се прехвърлят на компютър за 
съхранение и обработка. Снимките се преглеждат и се стартира предварителна 
обработка в софтуера Pix4DDesкtop. Успешното изпълнение на мисията осигу-
рява необходимите изображения за следваща обработка.

ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЗАСНЕМАНЕ

Направените 149 бр. снимки от въздушното заснемане са обработени, като 
са коригирани нивата на интензивност на сенките на изображенията, средните 
тонове и акцентите, за да се избегне загуба на данни в сенчестите участъци 
(фиг. 10 –приложение). Така обработените снимки се използват за следваща фо-
тограметрична обработка с метода SfM. 

Обработка на снимките в средата на фотограметричен 
професионален софтуер Pix4D

Снимките от фотокамерата и данните от навигационната система на без-
пилотната летателна система DJI Inspire-1 са обработени автоматично чрез спе-

Фиг. 9. План на летене за ПЗ „Ритлите“ в приложението Pix4D Capture
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циализирания софтуер за дигитална фотограметрия Pix4Dmapper. Автоматич-
ната фотограметрична обработка по използваната в този софтуер технология 
преминава в три стъпки.

а) Първа стъпка – първоначална обработка
При първоначалната обработка се идентифицират ключовите точки, из-

числени в припокриващи се изображения, като се използва алгоритъм за раз-
познаване на характеристики. Върху ключовите точки е извършено итеративно, 
повтарящо се пакетно изравнение, за да се изчислят вътрешните и външните 
елементи на ориентирането на камерата и да се получи рядък облак триизмерни 
точки (фиг. 11 – приложение).

Pix4D може автоматично да чете вградените географски координати от 
EXIF данните на изображенията, които са получени от вътрешния GPS прием-
ник на БЛС. По този начин редкият триизмерен облак точки е регистриран в 
реална координатна система с метрова точност.

За постигане на по-висока точност е необходимо да се използват измерени-
те с GNSS-RTK приемник контролни точки. За тази цел е добавен текстов файл 
с координатите на контролните точки (табл. 1), като при тази стъпка е важно да 
се зададе правилно координатната система на точките.

След като първата стъпка е изпълнена и е генериран рядък облак точки, 
може да се използва редактор RayCloud (3D интерфейс, вграден в Pix4D) за 
автоматизирано маркиране на земните контролни точки. Това се осъществява 
чрез ръчно маркиране на една контролна точка в две снимки, въз основа на 
което се извършва автоматично маркиране на тази конкретна точка във всички 
останали изображения, които я съдържат. Този процес е извършен за всяка от 
шестте земни контролни точки в сцената.

Всички изображения, съдържащи земна контролна точка, се проверяват 
ръчно, за да се контролира дали автоматичното маркиране е правилно разпо-
ложено и отбелязва центъра на целта (марката). Този процес осигурява необ-
ходимата точност. На фиг. 12 (приложение) е показан редакторът RayCloud с 
маркирана контролна точка (GCP), като е видим редкият 3D облак точки и са 
трасирани лъчите, свързващи всички изображения, в които е била видима кон-
кретната точка (GCP). На фигурата са представени и първоначалните (показани 
със сини сфери) и изравнените (представени със зелени сфери) местоположе-

Т а б л и ц а  1 
Координатен регистър на земни контролни точки

№ North (m) East (m) H (m)
4001 4776078,96 713524,12 275,93
4002 4776131,27 713474,11 276,65
4003 4776228,99 713469,81 301,65
4004 4776229,08 713471,23 301,49
4005 4776229,27 713467,16 301,82
4006 4776225,55 713471,81 301,81
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ния на центровете на камерата, както и самите снимки с тяхната пространстве-
на ориентация по време на въздушното фотозаснемане.

След въвеждането и маркирането на земните контролни точки се извършва 
и реоптимизация (подобряване) на първоначалната обработка. Реоптимизация-
та включва оптимизация на параметрите на камерата и изчисляване на рота-
ционни и транслационни матрици, както и мащабен фактор за точното георефе-
риране на точковия облак въз основа на контролните точки – GCP. В табл. 2 са 
показани общите данни за проекта за ПЗ “Ритлите“.

Важна характеристика на дигиталните продукти е стойността на прос-
транствената разделителна способност (ground sample distance – GSD), която 
представлява разстоянието между два центъра на последователни пиксели, из-
числено между техните проекции на земната повърхност. Колкото по-голяма е 
стойността на GSD, толкова по-ниска е пространствената резолюция на изобра-
жението и по-малко са видими детайлите на обектите. GSD е свързана и с висо-
чината на полета: колкото по-голяма е височината на полета, толкова по-голяма 
е стойността на GSD. В конкретния случай стойността на GSD е 7.40 cm/pixel, 
което означава, че един пиксел в снимката се проектира като квадрат със страна 
7.40 cm върху земната повърхност.

Друг важен показател в резултатите от обработката е обобщената средна 
квадратна грешка при георефериране на цялостния модел, която за настоящото 
изследване е със средна стойност (mean RMS error) = 0.149 m чрез използвани 
6 опорни точки (табл. 3). 

Т а б л и ц а  2 
Общи данни за изпълнение на проекта за ПЗ “Ритлите“

Project RITLITE
Processed 2018-02-24 14:39:27
Camera Model Name(s) FC350_3.6_4000x3000-optimize (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD) 7.40 cm / 2.91 in

Area Covered 0.215 km2 / 21.4514 ha / 0.08 sq. mi. 
/53.0350 acres

Time for Initial Processing (without report) 21m:54s

Таблица 3 
Контролни параметри за първоначална оценка на точността за ПЗ “Ритлите“

Images median of 54017 keypoints per image

Dataset 149 out of 149 images calibrated (100%), all images enabled

Camera Optimization 0.06% relative difference between initial and optimized internal 
camera parameters

Matching median of 28546 matches per calibrated image

Georeferencing yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.149 m
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б) Втора стъпка – генериране на плътен 3D облак точки
Във втората стъпка първоначално генерираният рядък облак се уплътнява 

с помощта на подхода MVS (Furukawa, Ponce, 2007). За обработката е зададена 
минимална граница от 3 съвпадения на точка, заедно със съответния размер на 
прозореца от 9 × 9 пиксела. Уплътненият точков облак (фиг. 13 – приложение) 
съдържа 8,85 милиона пункта със средна плътност от 12.39 пункта на m3. В 
тази стъпка с Pix4D се генерира и нерегулярна текстурирана повърхнина (3D 
textured mesh – от непресичащи се триъгълници) за изследвания обект въз ос-
нова на плътния облаков масив (фиг. 14 – приложение).

в) Трета стъпка – генериране на цифрови триизмерни продукти
Последната стъпка включва извличане и експортиране на цифров модел на 

повърхнината (DSM) (фиг. 15 – приложение) и ортофото мозайка с разделител-
на способност 7.4 cm/pixel (фиг. 16 – приложение). Използваният софтуер Pix4D 
включва и много други възможности, като например класификация на точкови 
облаци, генериране на цифров модел на терена (DTM), изчисляване на индекси 
и генериране на хоризонтали при височина на сечението до 0.1 m.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ЦИФРОВИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СНИМКИ 
ОТ БЛС ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

Целта на изследването на ПЗ „Ритлите“ е да се приложи методика за ци-
фрова дигитализация на ландшафт със сложна структура и земно покритие. 
Такава 3D дигитализация на скалния феномен може да се използва както за 
мониторинг и опазване на природната забележителност, така и за приложение 
на триизмерните визуализации в изработката на атрактивни информационни 
туристически продукти. Тези туристически продукти могат да бъдат както ста-
тични триизмерни панорами, така и динамични интерактивни приложения и 
визуализации.

а) Подготовка на генерираните 3D цифрови данни за триизмерни визуа-
лизации

Генерираните с метода SfM триизмерен облак точки, текстурирана мрежа и 
модели на терена е необходимо да бъдат обработени и оптимизирани в зависи-
мост от целите на тяхното приложение. В настоящото изследване е представена 
обработката на 3D данни за целите на триизмерното моделиране. В общия слу-
чай суровите данни, които са получени чрез метода SfM са с по-голям обхват 
и подробности и трябва да се оптимизират за нуждите на конкретния проект.

За целта е използван софтуер с отворен код MeshLAB, под лиценза GNU 
General Public License (GPL), който е разработен от изследователския център 
ISTI – CNR и първоначално е създаден като курсова задача в Университета в 
Пиза в края на 2005 г. MeshLAB е проектиран за обработка и оптимизация на 
неструктурирани триизмерни модели (3D облаци точки, нерегулярни повърх-
нини). MeshLab има богат набор от инструменти, чрез които могат да се почист-
ват, редактират, възстановяват, визуализират и конвертират 3D модели. Програ-
мата е напълно съвместима с Windows, Mac OS и Linux.

• Файловите формати, които могат да се използват за импорт в MeshLAB: 
.PLY, .stl, .OFF, .OBJ, .3DS,COLLADA, .PTX, .V3D, .PTS, .APTS, .xyz, .GTS, 
.TRI, .asc, .X3D, .X3DV, VRML, .ALN;
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• Файловите формати, които могат да се използват за експорт към други 
приложения: .PLY, .stl, .OFF, .OBJ, .3DS, COLLADA, .VRML, .dxf, .GTS, .U3D, 
.IDTF, .X3D.

б) Редактиране и оптимизация на триизмерните данни за ПЗ “Ритлите“ 
в средата на MeshLAB

Първоначално полученият триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ е с грани-
ци, включващи територия (респективно и цифрови данни) извън необходимите 
за разработката. За да се извършат необходимите корекции и оптимизации на 
модела, са използвани изходните данни за триизмерната повърхнина в Pix4D 
(формат .PLY, .OBJ).

1) Отстраняване на излишните елементи и зони в повърхнината
Софтуерът MeshLab предлага серия от автоматични, ръчни и интерактив-

ни филтри, които премахват тези геометрични елементи, които обикновено се 
смятат за „погрешни“ или излишни в разработвания проект. Възможно е да се 
премахнат топологични грешки, дублирани и несвързани върхове, малки ком-
поненти, дегенериращи или пресичащи се лица и други геометрични и тополо-
гични особености. Използвайки различни автоматични и интерактивни методи 
за селекция, е възможно да се изолират и премахнат нежеланите зони в трииз-
мерната повърхнина или облачните точки.

Чрез инструменти за селектиране и редактиране на елементи и възли в 
MeshLAB е „изрязана“ триизмерната повърхнина до обхвата, показващ скални-
те формирования и прилежащия терен (фиг. 17 – В – приложение).

2) Оптимизиране на триизмерната повърхнина (намаляване броя на три-
ъгълници и възли)

Най-често при обработката на 3D модел е необходимо да се намали гео-
метричната му сложност, като се създаде геометрия със същата форма, но с 
по-малко триъгълници (възли/точки). В средата на MeshLab има налични раз-
нообразни инструменти за опростяване на повърхнини от нерегулярни триъ-
гълници, които позволяват да се запазят геометричните детайли и картографи-
ране на текстурата, или селективно да се намали броят на точките в 3D облак 
точки (http://www.meshlab.net/).

Чрез прилагане на инструмента Quadric Edge Collapse Decimation (фиг. 18) 
от филтъра Remeshing, simplification and construction в средата на MeshLab е 
опростена геометрията на триизмерната повърхнина на ПЗ „Ритлите“ (фиг. 19 
– приложение).

Така например, на фиг. 19 оригиналната повърхнина (А) съдържа 508432 
триъгълници и 498007 възела, а опростената повърхнина (В) съдържа 127108 
триъгълници и 64445 възела.

За целите на триизмерната визуализация опростената повърхнина на ПЗ 
“Ритлите“ е записана в .PLY, .OBJ, .3DS, COLLADA формати за следваща обра-
ботка и приложение.

Триизмерна визуализация на ПЗ“Ритлите“

Визуализацията на екран е важна за представяне, изследване и детайлно 
възстановяване на изучавания район. Тя може да бъде статичен рендъринг (фо-
тореалистична визуализация), динамична анимация (изработена от множество 
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последователно подредени фотореалистични изображения) или интерактивно 
разглеждане на обекта, като се използва формат VRML (Virtual Reality Modeling 
Language) – език за моделиране на виртуална реалност, който преди 1995 г. е из-
вестен като Virtual Reality Markup Language. Това е текстов формат на описание 
на триизмерни обекти с възможности и за използване на цвят, растерни тексту-
ри, прозрачност и други характеристики, които допринасят съществено за ре-
ализма на изображението при представяне на триизмерния обект. Чрез използ-
ването на plugin (допълнителна разработка) за интернет програма за сърфиране 
наблюдателят може да се разхожда из виртуалното пространство. Днес VRML е 
заменен от X3D, като съществуват алтернативи като: 3DMLW, COLLADA, O3D 
(разработена от Google), U3D.

В настоящото изследване създаденият триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ е 
представен като самостоятелна визуализация (фиг. 20 – приложение) и е вклю-
чен като съставен елемент (самостоятелен 3D обект) в цялостния триизмерен 
модел на ПП „Врачански Балкан“ (фиг. 21 – приложение).

Получените крайни резултати за тестов район ПЗ „Ритлите“ включват ге-
нерирането на следните цифрови продукти:

Фиг. 18. Работен панел на инструмента 
Quadric Edge Collapse Decimation в MeshLab 
за опростяване геометрията на повърхнини
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– Ортофото мозайка за района с пространствена резолюция 7.4 cm/pixel;
– Цифров модел на повърхнината (DSМ);
– Цифров модел на терена (DTM);
– Триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ с геолокация и оптимизирана струк-

тура за визуализация и вграждане в 3D модела на ПП “Врачански Балкан“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящото проучване успешно са приложени дистанционни изследва-
ния с БЛС за получаване на високоточни пространствени данни. За обработ-
ка на резултатите от фотограметричното заснемане специално внимание е от-
делено на прилагането на методите за получаване на триизмерни модели от 
неметрични и непрофесионални камери, като е ползван и разгледан междуна-
родният опит в това набиращо все по-голяма скорост направление. Показаните 
резултати от обработката чрез метода SfM и софтуер за триизмерно моделиране 
доказват, че използваната технология е приложима в значителна степен за диги-
тализация, триизмерно моделиране и визуализация на природна забележител-
ност със сложна структура с голяма точност. Дигитализацията е важна, от една 
страна, за опазването на природните феномени, а от друга – със създаването на 
пространствена база данни, която позволява анализи и разработка на триизмер-
ни визуализации и приложения. Въздушната фотограметрия с БЛС в съчетание 
с подходящи софтуерни приложения доказа, че е успешен инструмент за доку-
ментиране на труднодостъпни земни форми и терени.
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Фиг. 11. Рядък облак точки на ПЗ “Ритлите” след първоначалната 
обработка в Pix4Dmapper

Фиг. 12. Идентифициране и маркиране на контролни точки в 3D об-
лак (рядък облак от първоначална обработка) в редактор RayCloud на 

Pix4DMapper за ПЗ “Ритлите“



Фиг. 13. Триизмерен модел нa ПЗ ”Ритлите“ от плътен облак точки

Фиг. 14. Триизмерен модел на ПЗ ”Ритлите“ от 3D текстурирана мрежа 
(Textured Mesh)



Фиг. 15. Цифров модел на повърхнината (DSM) на ПЗ “Ритлите”

Фиг. 16. Ортофото мозайка за ПЗ “Ритлите”



Фиг. 17. Коригиране на обхвата и съдържанието на триизмерната повърхнина 
на ПЗ “Ритлите”: А – оригинална триизмерна повърхнина; 

В – коригирана повърхнина

Фиг. 19. Опростяване геометрията на триизмерната повърхнина на ПЗ “Ритлите”: 
А –оригинална повърхнина; В – опростена повърхнина



Фиг. 21. Триизмерен модел на ПП „Врачански Балкан“ – район Лютиброд 
с интегриран 3D модел на ПЗ “Ритлите”

Фиг. 20. Самостоятелен рендъринг на ПЗ “Ритлите”
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА (БАЛКАНСКА КОНВЕНЦИЯ)
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CONVENTION FOR THE MOUNTAIN REGIONS IN SOUTHEASTERN 
EUROPE (BALKAN CONVENTION)

Georgi Zhelezov, Boyan Koulov

Abstract: The article observes the problems of the mountain regions in Southeastern 
Europe. The other aspect of the publication is related with review of the main researches 
and activities for the mountain regions in Bulgaria and Southeastern Europe. The two main 
European conventions for the mountain regions (Alpine and Carpathian) are also presented.  
Development of the convention for the mountain regions in Southeastern Europe (Balkan 
convention) is key problem of the study. The experience and results of Alpine and Carpathian 
conventions can be use for the model in the process of foundation and realization of the new 
convection for the mountain regions in Southeastern Europe. 

Keywords: convention, mountain, Southeastern Europe

Основните планински системи в Югоизточна Европа (Динариди, Пинд, 
Рила, Пирин, Родопите и др.), както и Карпатите, се отличават с голямо ланд-
шафтно и биологично разнообразие. Те представляват територии с особено ва-
жно значение, тъй като:

– обхващат изворните части на големи реки;
– в тях се намират големи находища на минерални ресурси;
– покрити са с големи горски масиви;
– представляват крехки екосистеми и са местообитания на редки и застра-

шени растителни и животински видове;
– поддържат голямо разнообразие от местни етнокултури.
По-голямата част от тези планински райони се характеризират със сериоз-

ни проблеми в развитието си, които могат да бъдат обособени в две измерения:

1 Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; gzhelezov@abv.bg, 
bkoulov@yahoo.com
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а) вътрешнорегионално – тези райони се отличават с големи социално-ико-
номически различия в отделните страни от Югоизточна Европа; 

б) междурегионални – планинските райони на Югоизточна Европа са едни 
от най-слабо развитите и има големи различия между тях и други планински 
райони в Европа (например Алпи), които са много по-развити.

Освен основните проблеми, свързани от недостатъчното развитие, бед-
ността и неравенствата за планинските региони в Югоизточна Европа, се по-
раждат многостранни заплахи, които могат да понижат перспективите им за 
развитие. Причини за това могат да бъдат някои от следните фактори:

а) нарастващите нужди на равнинните и градските райони от ресурси; 
б) миграция на население от планинските райони; 
в) липсата на устойчиви политики за развитие на планинските региони.
Югоизточните планински райони в Европа са силно уязвими, тъй като мер-

ките и дейностите за тяхното развитие в много случаи са фрагментарни и не-
устойчиви във времето. По-важните заплахи могат да се обобщят в следните 
групи:

– Интензивна експлоатация на богатите минерални ресурси без подходящи 
екологични стандарти.

– Нерационално и нерегулирано развитие на планинския туризъм, което 
създава предпоставки за възникване на опасности за природната и обществе-
ната среда.

– Свръхексплоатация на планинските водни ресурси поради повишеното 
търсене на електроенергия и необходимостта от разширяване на използването 
на възобновяеми енергийни източници.

– Прекомерно използване на горските ресурси.
Съществуват много научни звена в страните от Югоизточна Европа, анга-

жирани с изследвания на планинските системи по различни теми – хидрология, 
горско стопанство, биологично разнообразие, енергетика, туризъм и др. Тези 
изследователски екипи биха могли да обединяват усилията си чрез създаването 
на интердисциплинарна мрежа за подобряване на перспективата за развитие на 
тези райони. Основната цел на мрежата ще бъде да се използват експертизи и 
знания от различни области, за да се подпомогне формирането на специфични 
и добре документирани стратегии за опазване и устойчиво развитие на планин-
ските райони в Югоизточна Европа. Мрежата може да включва и партньори от 
други европейски страни извън региона, които имат опит в тази област. Това ще 
подпомогне значително процеса на трансфер на натрупан опит и знания.

Целите на подобно интегрирано действие могат да бъдат свързани с анализ 
на ситуацията, за да се разграничат най-важните фактори и предизвикателства, 
свързани със:

– Разширяване на познанието за планинските региони;
– Опазване и управление на биологичното разнообразие и екосистемите;
– Устойчиво управление на водните ресурси;
– Устойчив туризъм с акцент върху опазването и популяризирането на при-

родното и културното наследство;
– Рационално използване на планинските енергийни ресурси;
– Перспективите за развитие на планинските райони в Югоизточна Европа.
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Целите биха могли да бъдат постигнати чрез:
– Взаимодействие между експерти чрез целеви срещи;
– Взаимодействие между изследователи от Югоизточна Европа и други ев-

ропейски страни;
– Организиране на обучение за млади изследователи, насочени към обмен 

и разпространение на знания;
– Анализ на добри и лоши примери за политика и развитие в планински 

райони в Европа;
– Създаване на модели за управление, защита и политики за изследване, 

за да се насърчи устойчивото развитие на планинските региони в Югоизточна 
Европа.

На национално ниво в България, след години на силно застъпничество от 
страна на научната общност, програмата на българското правителство (2014–
2018 г.) посвети една трета от приоритетите си за регионална политика на пла-
нинските райони. Последната от няколко международни конференции „Устой-
чиви планински региони: Да ги направят да работят“, проведена в Боровец, Бъл-
гария, през 2015 г. и включваща 79 доклада от четиринадесет държави, излезе 
със становище, че ЕС се нуждае от стратегия за регионално развитие, която да 
дава предимство на планинските райони. В него се подчертава необходимост-
та всички европейски страни да бъдат включени в Конвенция за интегрирано 
устойчиво управление на планинските региони. Въпросът е особено важен за 
Югоизточна Европа (включително три държави членки на ЕС – България, Хър-
ватия и Гърция), тъй като тя обхваща значителни части от периферия на ЕС. Те 
се характеризират с по-нисък стандарт на живот, обезлюдяване и застаряване, 
имиграционен натиск, неустойчиви практики за използване на земята, липса 
на институционален капацитет и отсъствие или недостатъчно трансгранично 
сътрудничество.

На 9 май 2016 г. г-жа Илиана Йотова (евродепутат към тази дата и понастоя-
щем Вицепрезидент на Република България) представи доклад за планинските 
региони в Комисията за регионално развитие на Европейския парламент. Ос-
новната цел на доклада е поставянето проблемите на планинските региони в 
дневния ред на ЕС и осигуряване на допълнителни целеви инвестиции за тях. 
Предвиждат се инвестиции в малки и средни предприятия, зелена икономика, 
образование и достъп до бърз интернет.

С цел постигане на просперитет и елиминиране на различията в различни-
те държави в Европа са подписани и функционират две конвенции, свързани с 
определени планински региони.

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АЛПИТЕ 
(АЛПИЙСКА КОНВЕНЦИЯ)

Страните учредителки – Федерална Република Германия, Франция, Ита-
лия, Словения, Лихтенщайн, Австрия, Швейцария и Европейската Икономи-
ческа Общност, са записали основните постановки в Конвенцията, а именно:

– осъзнават, че Алпийската планинска система е една от най-големите 
трайно запазени природни области в Европа, която със своята изключително 

11 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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уникална и разнообразна естествена среда, култура и история представлява 
икономическо, културно, възстановително и жизнено пространство в сърцето 
на Европа, ползвано от много народи и страни;

– признават, че Алпите представляват жизненото и икономическото прос-
транство за местното население, а също така са изключително важни за извъ-
налпийските региони, например като място на важни транспортни пътища;

– признават факта, че Алпите представляват необходимо жизнено прос-
транство и убежище за много защитени видове растения и животни;

– осъзнават значителните различия, които съществуват между национал-
ните правни системи, природните условия, разпределението на населението, 
селското и горското стопанство, състоянието и развитието на икономиката, обе-
ма на трафика и характера и интензивността на туризма;

– осъзнават, че непрекъснато нарастващите въздействия, причинявани от 
хората, все повече застрашават Алпийския регион и неговите екологични функ-
ции, и че вредата е или непоправима, или може да се коригира само с големи 
усилия, значителни разходи и като правило за продължителен период от време;

– убедени са в необходимостта от съгласуваност между икономическите 
интереси и екологичните изисквания;

– следват резултатите от първата среща на министрите на околната среда, 
проведена в Бертесгаден от 9 до 11 октомври 1989 г.

Договарящите се страни решиха да следват цялостна политика за запазва-
нето и защитата на Алпите, като прилагат принципите на превенция и сътруд-
ничество, след внимателното съобразяване с интересите на всички алпийски 
държави, техните алпийски региони и Европейската икономическа общност, 
както и чрез разумното и устойчиво използване на ресурси. Трансграничното 
сътрудничество в алпийския регион се засилва и разширява както по отноше-
ние на територията, така и по отношение на броя на защитените обекти.

С оглед постигането на посочената цел договарящите се страни вземат под-
ходящи мерки, по-специално в следните области:

– население и култура;
– регионално планиране;
– превенция на замърсяването на въздуха;
– запазване на почвите;
– управление на водите;
– запазване на природата и на селските райони;
– планинско земеделие;
– планински гори;
– туризъм и рекреация;
– транспорт;
– енергия;
– управление на отпадъците.
Алпийската конвенция е подписана в Залцбург на 7 ноември 1991 г. на нем-

ски, френски, италиански и словенски език. Оригиналният текст е депозиран в 
Австрийските държавни архиви. Депозитарят изпраща заверено копие на всяка 
от държавите, подписали Конвенцията.
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КАРПАТСКА КОНВЕНЦИЯ

Страни учредителки са: Чешката република, Словакия, Полша, Унгария, 
Украйна, Румъния и Сърбия.

Целта на конвенцията, подписана на 22 май 2003 г., е опазването на при-
родните дадености на Европа. Този ден е и Международен ден на биоразноо-
бразието, обявен през 2010 г. по инициатива на ООН и има за цел насочване на 
общественото внимание към различни казуси, свързани с опазването на окол-
ната среда.

Конвенцията отчита факта, че Карпатите са планинска система с уникални 
условия, както и с много предизвикателства, пред които са изправени хората 
от региона. С подписването й се поставя началото на сключването на редица 
по-специфични споразумения между страните членки – за защита на биоразно-
образието, туризма и горите.

Едно от най-важните постижения на Карпатската конвенция е протоколът 
за устойчиво управление на горите, подписан през 2011 г. На територията на 
Карпатите са запазени 300 хил. ha стари девствени гори. Те представляват мал-
ка част от обширните горски територии, които някога са покривали Европа, в 
т.ч. влизат 10 хил. ha букови гори в Източна Словакия и Украйна, включени в 
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, както и 
горски площи в Южните Карпати в Румъния.

Опазването на горите зависи изключително много от ограничаването на 
натиска, който идва от други области, като строителство на инфраструктура и 
транспорт. Основният неразрешен все още проблем е разрушаването на место-
обитанията, което се отразява изключително неблагоприятно върху някои жи-
вотински видове. Другата заплаха, на която е изложена уникалната природа на 
Карпатите, са хилядите водноелектрически централи, изградени в региона.

Разбирайки значението на планинските региони в Югоизточна Европа през 
м. април (24–26.04.) 2009 г. в KK Боровец се проведе научна конференция с 
тема „Identifying the research basis for sustainable development of the mountain 
regions in Southeastern Europe“, организирана от Географския институт на БАН 
(понастоящем департамент География в НИГГГ – БАН) и Австрийския научен 
офис в София (ASO–Sofia–Ljubljana). Един от основните резултати от конфе-
ренцията е създаването на първата научна мрежа от изследователи от Югоиз-
точна Европа, работещи по проблемите на планинските региони. С нея се по-
ставя началото на интегрираните усилия на изследователите при решаването на 
проблемите на планинските региони.

По време на конференцията се инициира идея и платформа за развитие на 
Конвенция за планинските региони в Югоизточна Европа (Балканска конвен-
ция) по модела на съществуващите Алпийска и Карпатска конвенция.

Постигнатите резултати на конференцията са обвързани с редица научни 
трудове и научни събития, реализирани от учените на Географския институт и 
Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Основни 
трудове са:

− Природният и икономическият потенциал на планините в България. В 
два тома – 1989, С. Изд. на БАН. Природа и ресурси – том 1. Население и ико-
номика – том 2.
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− Сборник доклади от балканска научно-практическа конференция „При-
родният потенциал и устойчивото развитие на планинските региони“. Алпико–
БГ принт. Враца. 2001. 

− Zhelezov, G. (editor). Sustainable Development in Mountain Regions. First 
edition. Springer. 2011.

− Zhelezov, G. (editor). Sustainable Development in Mountain Regions. Second 
edition. Springer. 2016.

− Koulov, B., G. Zhelezov (editors). Sustainable Mountain Regions: Challenges 
and Perspectives in Southeastern Europe. Springer. 2016.

Конференции, свързани с проблемите на планинските региони, организи-
рани от Географския институт на БАН:

– Враца, Географски институт – БАН, 2001 г.
– Баните, Географски институт – БАН, община Баните, 2007 г.
– Боровец, Географски институт – БАН, ASO-Sofia-Ljubljana, 2009 г. 
Конференции, свързани с дейността на научноизследователската мрежа по 

проблемите на планинските региони в Югоизточна Европа с участие на учени 
от НИГГГ – БАН:

– Тимишоара, West University, Mountain Research Initiative – 2010 г.
– Анкара, University of Ankara, Mountain Research Initiative – 2012 г.
– София, НИГГГ, СУ „Св. Климент Охридски“ (Център по хуманитаристка 

„Алма Матер“) – 2013 г.
– Боровец, НИГГГ, СУ „Св. Климент Охридски“ (Център по хуманитарист-

ка „Алма Матер“) – 2015 г.
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ДИСКУСИИ

РАЗШИРЕНИЕТО НА СКИ ЗОНА БАНСКО: ПРОБЛЕМ 
ИЛИ РЕШЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Елка Дограмаджиева1

Статията проследява проблемния казус с разширението на ски зоната над гр. Бан-
ско и представя анализ на съвременното състояние на курорта и планирането на ту-
ристическото му развитие, както и на ключовите външни фактори, влияещи върху ски 
туризма: климатични промени, глобални тенденции в пазара на ски туризма и пазар за 
ски туризъм в България. Работата е изцяло основана на вторична информация – офици-
ални документи, статистически данни, резултати от маркетингови проучвания, научни 
публикации и публикации в медиите. На тази база се търси отговор на въпросите дали 
е неизбежно ново разширение на ски зоната, може ли то да реши съществуващите про-
блеми на туризма в курорта и крие ли рискове за устойчивото туристическо развитие на 
общината и региона. 

Ключови думи: ски зона Банско, ефективност, устойчиво развитие, планиране на 
туризма

THE EXTENSION OF BANSKO SKI ZONE: A PROBLEM OR A SOLUTION 
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM

Elka Dogramadjieva

Abstract. The paper tracks out the problematic case of Bansko Ski Zone extension 
and presents a brief analysis of the resort’s current state and tourism planning as well as the 
key external factors influencing the development of ski tourism: climatic changes, global 
ski tourism market trends, and Bulgarian ski tourism market. The study is entirely based on 
secondary information: official documents, statistical data, and marketing research results, 
scientific and mass-media publications. On this basis, the author seeks to answer the questions 
whether the farther extension of Bansko Ski Zone is inevitable, can it solve the existing 
problems in the resort and does it pose future risks to sustainable tourism development at 
municipal and regional level.

Keywords: Bansko Ski Zone, utilization, sustainable development, tourism planning

1 СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „География на туризма“; elidogramadjieva@gmail.com



166

УВОД

Разширението на ски зоната над гр. Банско е от онези проблемни въпроси, 
които периодично възпламеняват публичното пространство, а после затихват 
в очакване на трайно, добре аргументирано решение от страна на държавата. 
Решението обаче се отлага с години, следвайки изменчивата логика на полити-
ческата конюнктура, докато темата отдавна е терен на ожесточена битка между 
спорещите страни в конфликта по оста инвеститори – природозащитници.

За разширение на ски зоната с нови писти и построяване на втори кабинков 
лифт настоява концесионерът „Юлен“ АД, безрезервно подкрепен от община 
Банско, която е акционер в дружеството и по данни от Търговския регистър 
притежава 8 % от капитала му. Идеята не е нова, но се лансира особено ак-
тивно от края на 2012 г., когато местната власт поиска спешно изменение на 
действащия рестриктивен План за управление на Национален парк „Пирин“ 
(2004–2014), за да се разреши изграждането на втори кабинков лифт, тъй като 
старият вече е недостатъчен да обслужва туристите. За отстояване на искане-
то е мобилизирана и местната общност, която периодично блокира пътя към 
София. Всяка зима в подкрепа на разширението се провеждат мащабни акции 
и политически совалки с променлив успех и неизменно силен медиен отзвук. 
Съпричастност към каузата „втори лифт“ неведнъж през годините са изразя-
вали редица високопоставени представители на централната власт – депутати, 
министри, вицепремиери, премиер, експрезидент.

Привържениците на разширението на ски зоната виждат в това ключ към ус-
пешното развитие на туризма и икономическия просперитет на общината и целия 
регион. Като аргумент в полза на разширението се изтъква най-вече фактът, че в 
пиковите моменти се образуват големи опашки за лифта, което изнервя скиори-
те и влошава конкурентноспособността на Банско като зимен курорт. Акцентира 
се също върху малката дължина на ски пистите и съоръженията в сравнение с 
Алпийските курорти, екологосъобразността на въжения транспорт в планината, 
сериозния размер на направените и очакваните нови инвестиции, ползите за дър-
жавния бюджет, създаването на работни места и осигуряването на доходи за мест-
ното население (Икономов, 2014; Панделиева, 2015; Петров, 2016; Каролев, 2016). 

Основен противник на разширението са природозащитни организации, 
според които, заради неспазване на концесионния договор, ски зоната на Бан-
ско вече надвишава с 65 % разрешената площ и по-нататъшното й развитие 
следва да бъде обект на категорични ограничения и строг контрол от държавата 
(Становище на …, 2013). Еколозите обвиняват концесионера в драстични нару-
шения на природозащитното законодателство и действащия план за управление 
на НП „Пирин“, довели до увреждане на ландшафтите и унищожаване на уни-
калното биоразнообразие в парка, който е и обект на световното наследство на 
ЮНЕСКО. Към традиционните екологични аргументи срещу разширението на 
ски зона Банско все по-често се добавят и социално-икономически аргументи, 
оспорващи еднозначно положителните влияния на ски туризма върху развитие-
то на общината и региона (Генчева, 2007; Събев и Йорданов, 2015; Филипов, 
2015; Генчева, 2016; Петков, 2018). Последните в голяма степен са свързани 
с упреците към „Юлен“ АД за укриване на данъци, злоупотреба с монополно 
положение и задушаване на местния бизнес. 
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Концесионерът на ски зоната отрича обвиненията в закононарушения, 
като се позовава на спорни текстове в концесионния договор, които подлежат 
на различни тълкувания. През 2011 г. Министерството на околната среда и во-
дите (МОСВ) признава, че в договора има редица несъответствия и неясноти, 
от които концесионерът се е възползвал, а Одитен доклад на Сметната палата 
от 2013 г. констатира сериозни слабости в документацията и липса на адекватен 
контрол от страна на МОСВ в продължение на 10 години (2001–2011). 

Проблемът около ски зона Банско ескалира в публичното пространство по 
две основни сюжетни линии: 1) правителствените намерения за изменение на 
концесионния договор с „Юлен“ АД, предвиждащи 10-кратно завишение на 
концесионната площ при удвояване на дължимата концесионна такса (Проект 
на Решение …, 2015) и 2) текущото разработване на нов План за управление 
на НП „Пирин“ (2014–2023), предвиждащ съществени изменения в зониране-
то и съответните режими за ползване на парка, респ. сериозно разширение на 
съществуващите и създаването на нови ски зони в обхвата на защитената тери-
тория. Към тях в последните месеци се добави и трети фактор, който увеличи 
напрежението до максимум – приетите от Министерския съвет в края на 2017 г. 
спешни промени в изтеклия (но все още действащ) План за управление на НП 
„Пирин“ (2004–2014), позволяващи потенциално застрояване на 48% от терито-
рията на парка, докато новият План за управление (2014–2023) е в съдебна фаза 
(Решение на МС 821 / 29.12.2017). 

След поредица от драматични обрати през годините (Лещарска, 2015, 2016; 
Стенограма …, 2016; Симеонов, 2017; Решение…, 2017; Димитрова, 2018), 
окончателното решение на въпроса за ски зона Банско все още изглежда неси-
гурно. Общественото мнение е разделено и силно поляризирано2, а рационал-
ните аргументи „за“ и „против“ разширението и пускането на втори кабинков 
лифт остават на заден план, на фона на шумните протести и емоционалните 
квалификации по адрес на всяка от спорещите страни.

Настоящата статия цели да представи развитието на казуса във времето и 
обективно да анализира съвременната ситуация в Банско, както и някои ключо-
ви външни фактори, влияещи върху развитието на ски туризма. Анализът е из-
цяло основан на вторична информация – официални документи, статистически 
данни, резултати от маркетингови проучвания, научни публикации и публика-
ции в медиите. На тази база се търси отговор на въпросите дали разширението 
на ски зона Банско е неизбежно, може ли то да реши съществуващите проблеми 
на туризма в курорта и крие ли рискове за устойчивото развитие на туризма в 
общината и региона.

2 Представителни изследвания, осъществени през 2014 г. във връзка с разработването на нов 
План за управление на НП „Пирин“ сочат, че на национално ниво ски туризмът на територията 
на парка се подкрепя от 83% от хората, но разширяването на ски инфраструктурата среща 39% 
одобрение срещу 35% неодобрение. Регионално изследване на населението около парка показва 
сходни резултати: 70% от хората са „за“ развитието на ски туризма, но разширяването на ски 
инфраструктурата се подкрепя от 42.3%, докато 37,3% не са съгласни, а друга една пета не могат 
да преценят (Проект на ПУ - Сборник…, 2016, с. 278-290). По-нови, макар и непредставителни 
данни от анкета на БТВ през 2016 г. сочат засилен превес на подкрепата за втори кабинков лифт 
в Банско – 53% „за“ срещу 40 % категорично „против“.
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КУРОРТЪТ БАНСКО: УСПЕШЕН МОДЕЛ ИЛИ ПОРОЧНА СПИРАЛА

През последните 15 години Банско е най-динамично развиващият се пла-
нински курорт в България, с всички произтичащи от това предимства и недос-
татъци. До 2000 г. градът е второстепенен ски център с ограничена инфраструк-
тура, познат по-скоро като дестинация за културно-познавателен туризъм и из-
ходен пункт за пешеходни преходи. След 2001 г. концесионерът на ски зоната 
инвестира над 70 млн. лева в изграждане на спортна инфраструктура (Петров, 
2016). Размерът на частните инвестиции в ново строителство в града и окол-
ните селища е неизвестен, но надвишава десетки пъти тези в ски зоната. В до-
пълнение, само в програмния период 2007–2013 г. по различни проекти в об-
щината са изразходвани над 200 млн. лв. публични средства (ОПР 2014–2020). 
Понастоящем Банско разполага с голяма и модерна настанителна база от висок 
клас, развита мрежа от заведения за хранене и развлечения и съвременна ски 
инфраструктура, включваща 75 km писти, 26 km лифтови съоръжения и 100 % 
обезпеченост с оръдия за изкуствен сняг, които гарантират снежната покривка 
от м. декември до м. май. 

В резултат на направените инвестиции и целенасочените усилия в подкрепа 
на ски туризма Банско получава сериозно национално и международно призна-
ние като зимен курорт. Градът домакинства редица авторитетни ски състезания, 
в т.ч. със световно значение3 и бързо се утвърждава като водеща ски-дестинация 
не само у нас4, но и на Балканите5. Това дава основания моделът на развитие 
на Банско широко да се възприема като успешен и дори го превръща в пример, 
който много други планински общини в България искат да следват. 

Бързият ръст на ски туризма обаче носи и сериозни негативи, които са 
обект на анализ в редица научни публикации и в медиите (Маринов и Асенова, 
2004; Дограмаджиева и Казачка, 2007; Stambolski, 2007; Генчева, 2007; Стам-
болски, 2009; Великов и Левков, 2015; Събев и Йорданов, 2015; Филипов, 2015; 
Генчева, 2016; Господинова, 2018; Петков, 2018). Широко обсъждани са пре-
застрояването и острите дефицити в поддържащата инфраструктура на града; 
предлагането на едностранчив туристически продукт и високата сезонност на 
туризма; ниската заетост на настанителната база и ниските цени на настанява-
нето заради създадения свръхкапацитет; недостигът на квалифицирани кадри 
и високият дял на сивия сектор в туризма. На фона на всички тези проблеми, 
повечето от които са официално признати от местната власт (Стратегия за …, 
2014–2020), в публичното пространство с най-голяма сила изпъква високата 
диспропорция между настанителната база и ограничените възможности за дос-
тъп до планината в активния ски сезон, които са причина за километрични-
те опашки за лифта в най-натоварените периоди. Именно заради тези опашки 

3 Курортът е многократен домакин на състезания за европейската купа по ски алпийски 
дисциплини и биатлон; няколко пъти приема стартове за Световната купа по ски, а през сезон 
2016/2017 – и за световната купа по сноуборд.

4 Банско е ежегоден носител на международната награда на World Ski Awards за най-добър 
ски курорт в България от учредяването й през 2013 г. (http://worldskiawards.com) 

5 През 2010 г. на Банско е присъдено отличието „Зимна столица на Балканите“ по пред-
ложение на Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Наградата е връчена на 
Международното туристическо изложение в Нови Сад, Сърбия (http://banskocity.bg) 
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общината настоява за разширение на ски зоната, като построяването на втора 
кабинкова линия нерядко се разглежда като „панацея“ за решаването на пробле-
мите на туризма в Банско. Същевременно има сериозни основания да се смята, 
че такава мярка само временно ще облекчи положението, но ще създаде потен-
циал за нови, още по-сериозни проблеми в бъдеще. Повод за подобни опасения 
дава фактът, че сме свидетели на повтаряща се ситуация – подобен казус лежи 
в основата на „новия модел“ на развитие на Банско след 2001 г. 

Към края на 90-те години на ХХ в. настанителната база в курорта възлиза 
на близо 5500 легла по данни от преброяване на място (Маринов и др., 2000), а 
съществуващите писти и съоръжения могат да поемат едновременно не повече 
от 2 000 – 2 200 скиори (Общ градоустройствен план…, 1999). По това време 
Банско иска да се позиционира по-убедително като ски-курорт, но ски зоната 
е твърде малка спрямо капацитета на заведенията за настаняване, което се от-
чита като основен проблем. Тогава също се водят ожесточени спорове между 
природозащитниците и предприемачите в туризма, но в крайна сметка е взето 
решение в полза на местната икономика. През 2001 г. е приет Териториално-ус-
тройствен план на „Ски-зона с център гр. Банско“, който дава „зелена светлина“ 
за изграждането на нови писти и съоръжения. Планът позволява близо трикрат-
но увеличение на капацитета на ски зоната (до около 6 хил. скиори) въз основа 
на екологосъобразни нормативи за натоварване на природната среда. По-малко 
известен факт е, че той съдържа и разчет за поемния капацитет на курорта, 
съобразен с капацитета на ски зоната. Този разчет следва да служи като „важен 
ориентир за разумния предел на инвестиране в настанителна база“ и предвижда 
оптимален размер на легловия фонд в Банско до 7 800 легла (ТУП, 2001). Той 
обаче няма задължителен, а препоръчителен характер, тъй като устройственият 
план се отнася само за извънселищната територия. Все пак в документа изрич-
но се посочва, че при бъдещото изграждане на настанителна база в курорта 
„трябва да се държи сметка за капацитета на пистите със съоръженията, за да 
не се допусне нарушаване в комфорта на обслужването и екологичното прето-
варване на природната среда“.

Приемането на ТУП на ски зоната през 2001 г. проправя пътя на инвести-
ционните намерения в ски туризма и сключването на концесионния договор с 
„Юлен“ АД по-късно същата година. От сезон 2003/2004 Банско вече разполага 
с чувствително разширена ски зона и с най-модерните ски съоръжения у нас, 
което на свой ред привлича големи външни инвестиции в строителния сектор 
и дава тласък на неконтролирано разрастване на настанителната база не само 
в града, но и в близките селища (вкл. в съседната община Разлог). По данни 
на общинската администрация, само през 2004 и 2005 г. са издадени 668 раз-
решителни за строеж, от които 465 за хотели (ОПР 2007–2013). Строителният 
бум набира скорост и спира едва под въздействие на световната финансова и 
икономическа криза през 2008–2009 г. 

Днес точният брой на леглата в Банско е неизвестен и според различни из-
точници6 варира между 10 хил. и 40 хил., като разумният предел на настанител-

6 По данни на НСИ през последните няколко години леглата са 10-11 хил.; според Общин-
ския план за развитие (2013-2020) леглата са малко над 18 хил., а в медийни публикации и ин-
тервюта с представители на местната власт и експерти се споменават числа от 20 хил. до 40 хил.
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ната база е многократно надвишен, а пистите и съоръженията отново са крайно 
недостатъчни, за да поемат наплива от скиори през най-натоварените периоди. 

Същевременно данните на НСИ показват, че заведенията за настаняване 
в Банско приемат туристи между 250 и 190 дни в годината, като след 2010 г. 
периодът им на функциониране се съкращава значително. От 2013 г. насам се 
забелязва лека тенденция към удължаване на активния сезон, но обектите оста-
ват затворени средно около 40 % от годината. Заетостта на леглата се колебае в 
рамките на 15–30 %, като през всички години стойностите на Банско са много 
по-ниски от средните за страната (фиг. 1). 

Тази констатация важи и за приходите от нощувки, въпреки че настанител-
ната база в Банско е нова и комфортна, с висок дял на леглата в 4- и 5-звездни 
хотели (над 50 %). Показателят „среден приход от една нощувка“, който отразя-
ва ценовото равнище на настаняването в курорта, варира между 38 лв. и 48 лв., 
като през последните години е по-нисък от средното за страната. В комбинация 
с ниската заетост това води до крайно незадоволителни стойности на средного-
дишния и среднодневния приход от едно легло, които през всички разглеждани 
години са значително по-ниски от средните за България и са абсурдно ниски на 
фона на вложените инвестиции (табл. 1).

Представените данни илюстрират незадоволителната икономическа ефек-
тивност на туризма в Банско, която е пряко следствие от допуснатите грешки 
на растежа и лавинообразното разрастване на настанителната база. Разходите 
за поддържане на качествен продукт постоянно нарастват, докато цените са под 
натиск заради жестоката конкуренция. Създаденият свръхкапацитет в хотели и 
апартаментни комплекси на практика не може да се запълни въпреки увеличе-
ния туристопоток. Когато това все пак се случва в ограничени периоди от годи-
ната (сумарно не повече от 1 месец), то неминуемо довежда до километрични 

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ 2010-2016
Фиг. 1. Период на функциониране и заетост на настанителната база в страната 

и община Банско
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опашки за лифта, които пък са основният аргумент в полза на искането за ново 
разширяване на ски зоната. По този начин кръгът се затваря. Възникват опасе-
нията, че това може да е началото на втори цикъл на презастрояване (не само 
в Банско, но и в целия район), който след време да доведе до същата „задънена 
улица“. 

В случая е налице реален риск от попадане в „омагьосания кръг на растежа 
и самоунищожението“, формулиран от швейцарския учен Krippendorf още през 
70-те години на ХХ в. въз основа на изследвания в алпийските курорти (цит. 
по Маринов, 2002), при който туристическата индустрия консумира все повече 
ресурси и постепенно унищожава основата за собственото си съществуване. 
Фактическото попадане на Банско в този „омагьосан кръг“ е специално комен-
тирано в скорошна публикация, представяща в ретроспекция развитието на ку-
рорта от средата на 80-те години на ХХ в. до наши дни (Еврев, 2018). Изходът 
от ситуацията трябва да се търси във фундаменталния принцип, че устойчивото 
развитие изисква отговорно планиране и ефективен контрол на растежа в ту-
ристическите дестинации. 

ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БАНСКО: 
ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Туристическото развитие на Банско отдавна е обект на планиране, като 
процесът тече интензивно и през последните години, но очевидно не е „спасил“ 
курорта от хаос и сериозни проблеми. Причините са главно в липсата на реален 
диалог между различните заинтересовани страни и отсъствието на политическа 
воля за ефективен контрол върху растежа. Следствията са отсъствие на единна 
визия за развитието на курорта и сериозно разминаване както между различ-
ните планови документи, така и между формалните и реалните приоритети на 
местната туристическа политика. Подобни проблеми са установени и при други 

Т а б л и ц а  1 
Производни показатели за приходите от нощувки в страната и община Банско

Година Среден приход 
от 1 нощувка (лв.)

Средногодишен приход 
от 1 легло (лв.)

Среднодневен приход 
от 1 легло (лв.)

 България Банско България Банско България Банско
2010 40,20 40,42 2305 1611 10,54 6,26
2011 38,88 42,99 2588 1917 12,46 7,58
2012 41,29 38,74 2777 1855 14,88 9,89
2013 41,92 48,34 2997 2619 15,43 13,15
2014 46,01 44,21 3177 2556 16,26 11,78
2015 48,30 45,02 3205 2569 16,56 11,62
2016 48,80 47,17 3744 3214 18,86 14,01

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ 2010-2016
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планински територии с богат туристически потенциал и защитен статут, където 
се сблъскват конфликтни интереси (Митова, 2016).

Исторически преглед на плановете за туристическото развитие на Банско, 
датиращи още от 70-те години на ХХ в. (План за управление…, 1996), показва, 
че схващанията за туристическото усвояване на курортната зона претърпяват 
сериозна еволюция – от приповдигнато желание за мащабно високопланинско 
строителство от типа на френските ски станции, през по-умерени проекти за 
изграждане на туристически комплекс на средна надморска височина до усво-
яването на планинския ресурс по т.нар. „австрийски модел“ чрез локализиране 
на настанителната база в града и осигуряване на въжена транспортна връзка с 
планината. 

Прегледът показва, че двете полярни виждания за туристическото използ-
ване на наличните ресурси („за“ и „против“ мащабното развитие на ски туризма) 
съществуват открай време. В периода 1996–2001 г. са разработени няколко пла-
нови документа, които търсят компромисен вариант между тези крайни пози-
ции – План за управление на околната среда на курортни зона Банско и Боровец 
(1996), Общ градостройствен план – гр. Банско (1999), Териториално-устрой-
ствен план на извънселищна територия „Ски-зона с център гр. Банско“ (2001). 
Както беше посочено, последният от тях дава зелена светлина на разширението 
и модернизирането на ски зона Банско, като по този начин поставя началото на 
съвременния модел на развитие на курорта, но без да регламентира категорично 
допустимите граници на строителството в града. 

През последните 10–15 години са разработени или са в процес на разра-
ботване голям брой документи в сферата на устройственото планиране и пла-
нирането на местното и регионалното развитие. Действащи документи с пряко 
отношение към туризма в Банско и конкретно към ски зоната в този период са: 
Планът за управление на НП „Пирин“ (2004–2014); Частичното изменение на 
ТУП на „Ски-зона с център гр. Банско“ (2005); Общинските планове за разви-
тие на община Банско (2007–2013 и 2014–2020); Маркетинг стратегия за раз-
витие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм (2010); 
Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в община Банско (2014–
2020). Все още в процес на разработване са новият План за управление на НП 
„Пирин“ (2014–2023) и новият Общ устройствен план на община Банско. Двата 
документа предвиждат увеличаване на строителството в рамките на парка7 и на 
града8, поради което са обект на остри критики и вече няколко пъти се връщат 
за доработване. 

7 Актуалният проект на План за управление на НП „Пирин“ (2014-2023) предвижда премах-
ване на изричните забрани за строителство в няколко зони, респ. позволява до 12-кратно увели-
чение на застроените площи в парка и значително разширение на ски зона Банско, макар и след 
процедура по ОВОС и оценка за съвместимост с мрежата „НАТУРА 2000“.

8 В Обяснителната записка към ОУП на община Банско (том 1, с. 80) се прогнозира увеличе-
ние на вече съществуващия леглови капацитет с 9 % до 2020 г. и с общо 20 % до 2035 г. Това звучи 
озадачаващо на фона на официално признатите проблеми със свръхзастрояването и уверението 
в Проекта на ПУ на НП „Пирин“ (2014-2023), че „… резултатът, който все още е проблемен от 
така създадения дисбаланс (презастрояване), е урок, който управляващите в района са научили и 
дълго ще помнят“ (Сборник Социално-икономически аспекти, 2016, с. 107).
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На този фон сериозен проблем е, че съществуват противоречия между раз-
личните документи, което неизбежно води до избирателното им спазване. По-
казателен пример в това отношение е, че въпреки рестриктивния характер на 
Плана за управление на НП „Пирин“ (2004–2014)9, който има силата на Общ 
устройствен план за парка, на чиято територия е ски зона Банско, през 2005 г. 
общината приема частично изменение на ТУП на ски зоната, с което позволява 
застрояването на по-голяма площ от първоначално предвидената, в нарушение 
на действащия към момента План за управление на парка.

От друга страна, качеството на самите планови документи в редица случаи 
може да се постави под съмнение от гледна точка на тяхната пълнота, аргумен-
тираност, вътрешна последователност и осъществимост. Независимо от прос-
транните анализи на туризма, в тях липсва информация по ключови въпроси, 
имащи отношение към разширението на ски зоната, като например: какъв е ре-
алният леглови капацитет в Банско и близките селища (в т.ч. във ваканционни 
апартаменти); какъв е реалният брой нощуващи туристи, реализирани нощувки 
и еднодневни посещения; колко души се обслужват от лифтовите съоръжения 
и как се разпределя натоварването във времето (в т.ч. в какъв период се случват 
големите опашки); има ли варианти за оптимизация на работата на сега дейст-
ващия кабинков лифт, за да се смекчи проблемът в най-натоварените периоди? 

Наред с това, от записаното в плановите документи не става ясно как раз-
ширението на ски зоната и пускането на втора кабинкова линия ще помогнат 
за решаване на основните проблеми на туризма в Банско: неефективно из-
ползване на разнообразния ресурсен потенциал и едностранчив туристически 
продукт, ниска заетост на настанителната база, висока сезонност на туризма 
и проблематично обслужване. Още повече, че данните от пазарно проучване, 
цитирани в Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Банско (с. 
63), показват, че основните източници на неудовлетвореност за туристите не са 
ски-пистите и лифтовете, а липсата на достатъчно разнообразни възможности 
за времето след карането на ски и извън ски сезона, удобството на транспорта 
от/за Банско и качеството на обслужване в хотелите и заведенията за хранене.

Последно по ред, но не и по значение, е, че в плановите документи се под-
ценяват ключови фактори на външната среда с пряко отношение към средно-
срочните и дългосрочните перспективи на ски туризма, като климатичните про-
мени, глобалните тенденции в пазара на ски туризма и националния пазар за 
ски туризъм. Тези фактори са разгледани в актуалната туристическа стратегия 
на община Банско (2014–2020), но реално не са взети под внимание при опреде-
лянето на стратегическите приоритети и мерките за постигането им, сред които 
изрично фигурира изграждането на допълнителни ски лифтове и съоръжения 
не само в Банско, но и в Добринище (с. 103).

9 Все още действащият (поради липсата на нов) ПУ на НП „Пирин“ (2004-2014) изцяло 
забранява строителството на ски писти, обекти и съоръжения, извън утвърдените с ТУП от 2001 
г., както и промени в предназначението, застроената и разгърнатата застроена площ на вече съ-
ществуващите.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СКИ ТУРИЗМА: КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ 
НА ВЪНШНАТА СРЕДА

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ И БЪДЕЩЕТО НА ЗИМНИТЕ КУРОРТИ

Темата за глобалното затопляне и отражението му върху туризма от години 
е обект на задълбочени изследвания и анализи. В редица научни публикации 
и доклади на авторитетни международни институции (Walter, 2001; Steiger & 
Abegg, 2011; Pons, 2014; Demiroğlu, 2016; OECD, 2006; EEA, 2012; 2016) се 
посочва, че голяма част от зимните курорти в Европа са сериозно застрашени 
от климатичните промени и в бъдеще все повече ще трябва да се ориентират 
към алтернативни дейности, независещи от количеството на падналия сняг и 
карането на ски. 

Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(OECD, 2006) алармира още преди 10 години, че климатичните промени по-
ставят сериозни рискове пред снежната сигурност в алпийските курорти и ре-
гионалните икономики, които са силно зависими от зимния туризъм. В доклада 
се прогнозира, че ако глобалното затопляне продължи със същите темпове, до 
няколко десетилетия по-ниско разположените курорти в Алпите ще трябва да 
затворят врати или изцяло да променят профила си, като се откажат от зимните 
спортове. 

Два по-нови доклада на Европейската агенция по околна среда (EEA, 2012; 
2016) признават, че изменението на климата в Европа е очевидно и потвържда-
ват спешната нужда от адаптация във всеки дял на икономиката. В планинските 
райони покачването на температурите е по-бързо спрямо средното за конти-
нента, поради което се прогнозира съществен спад в ски туризма. Обезпече-
ността с естествен сняг ще намалява не само в Пиренеите и Алпите, но дори в 
Швеция, което ще предизвика значително скъсяване на ски-сезона навсякъде 
в Европа. Засега основният начин ски курортите да се справят с проблема е 
бързо нарастващото използване на оръдия за изкуствен сняг. Това обаче крие 
както екологични, така и икономически рискове, тъй като е свързано с голяма 
консумация на вода и замърсяване с химикали, а същевременно осигурява огра-
ничено и все по-скъпо струващо „предпазване“ от влиянията на климатичните 
промени. Най-потърпевши от понижената снежна сигурност ще бъдат по-южно 
разположените курорти и тези с по-малка надморска височина. Според изводи-
те в доклада, ако се приложат успешни стратегии за адаптация, много от сегаш-
ните ски курорти ще станат по-атрактивни за туризъм през лятото, отколкото 
през зимата.

ГЛОБАЛНИ ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ В СКИ ТУРИЗМА

Социално-икономическите и демографските промени са не по-маловажни 
за бъдещето на ски туризма. Според резултатите от изследване в австрийските 
Алпи (Steiger, 2012), намаляващото и/или застаряващото население в страни-
те, генериращи търсене, ще е най-непосредствената заплаха за зимния туризъм 
през първата половина на XXI в., след което водещ фактор ще бъдат климатич-
ните промени. 
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Най-новото от поредица глобални сравнителни проучвания на ски курор-
тите (Vanat, 2016) показва, че търсенето на ски туризъм в по-голямата част от 
света и Европа стагнира от години. Нещо повече, то намалява осезаемо в много 
от водещите европейски ски дестинации (най-много в Швейцария), независимо 
от вложените инвестиции за развитие и модернизиране на ски инфраструктура-
та. Обяснението е свързано с голям брой паралелно действащи фактори, меж-
ду които изпъкват неблагоприятните демографски тенденции на фона на бързо 
нарастващата конкуренция между ски дестинациите, от една страна, и между 
ски туризма и останалите възможности за туризъм, рекреация и забавление – от 
друга.

Според същия доклад търсенето на ски туризъм е силно концентрирано в 
Европа, като за него са характерни водещата роля на вътрешния пазар и срав-
нително тесният регионален обхват на международните пътувания. В глобален 
мащаб делът на чуждестранните посетители с цел ски туризъм е само 12 % 
и почти всички водещи страни в сектора (с изключение на Австрия и Андо-
ра) разчитат изключително на собственото си население. В света има само два 
големи изходящи пазара за ски туризъм (Германия и Великобритания), които 
се насочват към ограничен брой „топ“ дестинации (главно в Алпите). На този 
фон търсенето в източноевропейските страни се отличава с потенциал за бъдещ 
растеж, но общият извод е, че европейският пазар не се увеличава и в бъдеще 
ще се разпределя между все повече дестинации, включващи и новите курорти в 
Централна и Източна Европа.

ПАЗАР НА СКИ ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Данните за актуалното състояние и тенденциите на ски туризма в България 
са ограничени, но резултатите от налични маркетингови проучвания дават ясна 
представа, че ски туризмът у нас и в частност в Банско разчита предимно на 
външните пазари, докато интересът на българите към зимните спортове е слаб.

По данни от представително изследване на консорциум „СИНЕСТА“ през 
зимния сезон 2009/2010 ски туризъм у нас практикуват 61 % от чуждите турис-
ти и само 11 % от българските. При чужденците основна причина за избор на 
дестинация „България“ през зимата са ниските цени (27 %), следвани от качест-
вото на ски пистите (17 %), като второто е водещ мотив само за 1 % от българи-
те. Условията за ски туризъм не са сред най-важните фактори за формиране на 
общата удовлетвореност на туристите. С най-голямо значение за задоволството 
на чужденците са настаняването, храненето, чистотата, забавленията и обслуж-
ването в заведенията за хранене и настаняване, докато ски пистите са едва на 
11 място от 16 опции, а лесното придвижване е три позиции напред (8 място). 
Българите поставят ски пистите на 13 място, а възможностите за придвижва-
не – на 9 място, след чистотата, обслужването в заведенията за настаняване, 
условията за деца, храненето, забавленията, сигурността и други елементи на 
туристическия продукт.

Резултатите от по-ново проучване, осъществено през 2014 г. във връзка 
с разработването на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община 
Банско (2014–2020), потвърждават ограничения потенциал на вътрешния пазар 
за ски туризъм: 68 % от анкетираните българи изобщо не карат ски, 24 % прак-
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тикуват зимни спортове от време на време и едва 8 % – редовно. Проучването 
показва още, че основните фактори за избор на дестинация са красивата приро-
да, достъпните цени и удобният транспортен достъп от местоживеенето, дока-
то възможността за каране на ски изобщо не фигурира сред отговорите. Друго 
изследване сред българските туристи, проведено конкретно в Банско за целите 
на същата стратегия, показва, че 69 % от анкетираните изобщо не са ползвали 
ски услуги в курорта (Стратегия за …, с. 66). Въз основа на тези данни в доку-
мента е направен адекватният извод, че „ски туризмът не може да бъде причина 
за увеличаване на общия туристически поток към Банско“ (с. 120), което обаче 
влиза в противоречие с привилегированото положение на ски туризма, както 
и с твърдението, че вътрешният пазар е „номер едно приоритет“ за бъдещо му 
развитие в курорта (с. 155).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последните 15 години ски туризмът е основен източник на инвести-
ции и двигател на икономическото развитие в Банско, а и в целия район. Според 
актуалните планови документи той не е единственият и дори не е основният 
продуктов приоритет в туристическото развитие на общината. Реалните уси-
лия на бизнеса и местната власт обаче са насочени главно в негова подкрепа, 
включително чрез системен натиск на различни равнища за разширение на ски 
зоната и изграждане на нови ски съоръжения над Банско и на други места в 
обхвата на НП „Пирин“.

Същевременно представеният анализ показва, че ски туризмът не трябва да 
се фаворизира. Освен потенциалните екологични щети върху една от най-цен-
ните, но и най-уязвимите защитени природни територии в България, той има 
несигурни дългосрочни перспективи, свързани с климатичните промени, па-
зарните тенденции в Европа и ограничената му популярност у нас. В допълне-
ние ски туризмът определено не може да осигури целогодишен туристически 
бизнес и ефективно използване на вече създадената мащабна инфраструктура в 
града и околните селища. 

Това не означава непременно, че сценарият за ново разширение на ски зо-
ната и пускането на втори кабинков лифт е напълно изключен, но и няма дос-
татъчно основания да се смята за неизбежен. Едно е сигурно – сам по себе си 
такъв сценарий няма да реши проблемите на туризма в Банско, защото те са 
много по-дълбоки от непрекъснато афишираните опашки за лифта. 

Разширението на ски зоната би могло да бъде част от решението, но само 
ако се осъществи на базата на убедителни, общоприемливи аргументи (каквито 
до момента липсват) и ако се обвърже с категорична забрана за ново строител-
ство в гр. Банско и строго фиксиране на допустимия настанителен капацитет в 
околните селища чрез общите устройствени планове на общините Банско и Раз-
лог. Ако се случи под натиск и без отговорна цялостна концепция за бъдещето, 
разширението на ски зоната ще се превърне в съществена част от проблема, 
защото ще тласне с нова сила курорта и целия район в порочната спирала на 
„растежа и самоунищожението“ и ще мултиплицира допуснатите „грешки на 
растежа“ в други планински територии.  
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Ключови пречки пред намирането на разумно решение по казуса са липс-
ващите основания за доверие към инвеститора и публичните власти в заяве-
ното от тях намерение да защитят дългосрочния обществен интерес, както и 
отсъствието на реална готовност за диалог между различните заинтересовани 
страни в конфликта. Подходящо обобщение относно дефицита на доверие и 
диалог в случая „Банско“ е направено във в-к Капитал / 14.03.2015: „Ако имаше 
много повече от първото и поне малко от второто, вероятно спор нямаше да 
има, а втората кабинка щеше отдавна да е факт“. Ситуацията към днешна 
дата остава непроменена и е показателна за сериозните предизвикателства пред 
устойчивото туристическо развитие и на други места в страната.
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