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The main purpose of the research is to identify the existing disproportion between Ab-
sheron where country’s capital is located and other regions of Azerbaijan, as well as to define 
the reasons of uneven development and ways of solution of the relevant problems. Several 
processes indicating the problems of sustainable development were chosen as the research ob-
ject. The study has certain practical significance because it allows define ways of sustainable 
development of the regions of Azerbaijan and also ways of reduction of economic inequality 
between Absheron and other regions, as well as determines the most optimal regional policy. 
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Абстракт: Основната цел на изследването е да се идентифицира съществуващата 
диспропорция между регион Абшерон, където се намира столицата на страната, и 
други региони на Азербайджан, както и да се определят причините за неравномерното 
развитие и начините за решаване на съответните проблеми. За предмет на изследването 
са избрани няколко процеса, показващи проблемите на устойчивото развитие. 
Проучването има определено практическо значение, тъй като позволява да се определят 
пътищата за устойчиво развитие на регионите на Азербайджан, както и начините за 
намаляване на икономическото неравенство между Абшерон и другите региони, както 
и да определи оптималната регионална политика.
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INTRODUCTION

The spatial arrangement of enterprises across the country depends on many ex-
ternal and internal factors, such as the structure of economy and employment, the 
geographical location, the proximity to developed region, the social and economic 
potential of the country, the natural environment, the resources and the development 
of regions. Development of regions is considerably defined by the historical and geo-
graphical features, human resources and qualified personnel, conducted regional pol-
icy and its financial provision. In the meantime, the strengthening of these factors 
depends on the level of country‘s socio-economic development, geographical condi-
tions and supply of natural resources. Therefore, there are significant differences in 
the level of development of country’s regions. Disproportion in economic develop-
ment is one of the topical problems of economic and social research. The results of 
research in this field have practical importance and can be directly applied. 

Along with the mentioned factors, labour skills of the population, as well as 
environment conditions and geographical location play an important role and define 
living standards and level of incomes of the population of different regions of country 
(Zvereva, 2004).

The measures undertaken for development and progress of regions give positive 
results. Due to funds, allocated by government and private sector, new enterprises are 
created, and free economic zones are established. At the same time, foreign invest-
ments also play very important role.

In most of the Asian, African and Latin American countries, the population and 
main economic enterprises are concentrated in the capital city or around it. Weak 
economic potential, high ratio of rural population, restriction in development of min-
ing industry, the absence of enterprises for processing the resources slow the devel-
opment of economies. Most of the countries depend on the export of agricultural 
products and natural resources while this factor makes them dependent on the prices 
on world market and leads to unequal development of their regions. The role of the 
capital and its surrounding may constantly increase. In many cases, all economic and 
demographic potential of the country is concentrated in those areas.

In many cases, the historical and geographical features become the main reason 
for unequal distribution of economic potential between regions. The end of the nine-
teenth century and the first half of the twentieth century are known as the era of the 
industrial revolution, characterized by the depletion of natural resources in developed 
countries, as well as the decrease in demands for raw material base, technological 
obsolescence in the regions that used to have high rate of economic development. 

Those processes had turned well developed regions into recessive ones, and 
slowed the process of country’s economic development. This can be illustrated with 
the examples of the US Appalachian region, Alsace and Lorraine in France, Ruhr and 
Saar in Germany, and the UK’s coal-metallurgical industry. In order to reduce the 
negative effect of the economic depression, certain policy was implemented, due to 
which the industry was restructured and redeveloped. 

The contemporary structure of the economy of the regions of Azerbaijan started 
to develop in 1930s when the planning of new settlements was conducted. Since then 
the cities started to grow rapidly in Azerbaijan. The growth of cities has accelerated 
in the second half of the twentieth century. The industrialization process has gone 
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intensively in 50es in Azerbaijan. It affected the growth of previously existing cities 
like Baku, Ganja, Sheki, Nakhchivan, as well as new industrial centers. This indus-
trialization process enforced the establishment of new big cities, such as Sumgait, 
Mingechevir, Shirvan, Yevlakh, and also many small and medium-sized cities, stim-
ulating the creation and development of different sectors of economy and industrial 
enterprises in the regions (Fig. 1 – appendix). As a consequence, the growth and 
concentration of the population in these centers was observed. Until that period, rural 
population used to concentrate in regional centers, whereas from 50es, their popula-
tion migrated to cities. This process increased the urbanization process, namely the 
share of urban population in overall population started to increase rapidly.

The demographic development of cities of Sumgayit, Shirvan and Mingachevir 
was intensified by the end of 70es. Thus, in 1959-1970, the population of the city 
of Sumgait increased from 24.5 thousand to 51.5 thousand people (or by 2.4 times 
as much), in Shirvan from 13.4 thousand to 33.8 thousand (by 2.5 times), in Min-
gachevir from 19.9 thousand to 43.1 thousand people (by 2.2 times) (Union Census 
of Population Council, 1970 year). In the following years, the growth rate of urban 
population slowed down.

Despite the economic achievements in the different regions of Azerbaijan in 
1970-80s, the disproportion between the capital city and other regions in terms of 
industrial and socio-economic output did not decreased but in contrast became larger. 
Baku city, its suburbs and surrounding districts experienced rapid development and 
investments much more than other regions of the country. In the centralized socialist 
economical model established and implemented in Azerbaijan for many years, all 
stages of social and economic development was planned and regulated by the State 
Planning Committee. According to this model, all large industrial facilities were built 
in those areas where the number of labor resources was higher. All the mentioned 
factors were typical for Baku city, which was playing the main role in country’s 
economy.

Another reason why Absheron became the major industrial center of the country 
was related to the structure of economy that already was developed in this region. 
The development of the oil and gas industry affected the development of petroleum 
engineering, oil refining and petrochemical industry, while the rapid development of 
related enterprises led to the establishment and development a lot of other secondary 
businesses.

In 70-80s and the following years, the disproportion between Absheron and oth-
er regions in terms of distribution of population and economic development strength-
ened. It can be connected with the following reasons. The specialization of agricul-
ture in most regions of the country was changed. For example, Aran turned into a 
main cotton-growing region, while in other regions the area of grapes was increased 
in contrast to the decrease of other plantations and agricultural fields. As a result, the 
structure of agricultural lands changed significantly (Nadirov, 2011).

These changes in agriculture went more intensively in the territory of Gan-
ja-Gazakh, Mountainous Shirvan, Nakhchivan Autonomous Republic and Upper 
Karabakh economic regions. As a result, the changes in existing system of agricul-
ture lead to controversial situation when arable lands used for planting of grains and 
technical crops suddenly turned into vineyards.
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The second major negative consequence of the changes that happened in the 
agriculture of country’s regions is that the harvested crops were processed inside the 
country only at the initial stages, and mostly were exported in the form of raw ma-
terials. This negative factor limited the development of light and food industry and 
weakened the industrial development of cities, the establishment of social services 
and other infrastructure facilities such as transport, gas and water supply networks. 
In this connection, the development of middle- and small-sized urban settlements and 
growth of urban population stagnated. During this period, the light and food indus-
tries were the main industries developed in most of the regions (with the exception 
of Absheron). With the exception of large industrial cities, in most of the medium 
and small cities and urban-type settlements, industrial facilities either were not avail-
able in general, or were represented by very small number of enterprises (Afandiyev, 
2002).

Nevertheless, the operation of mentioned enterprises did not contribute to the 
growth of employment rate, the income of local population, and overall social wel-
fare significantly. They had only a little impact on the development of other branches 
of economy. As a result, the concentration of industrial enterprises continued to go in 
Absheron and this process strengthened the regional inequalities in the country while 
the elimination of this problem became heavier. Meanwhile, the concentration of 
population in Absheron continuously increased. 

However, the rate of urbanization in the country was relatively slow, which can 
be explained by emigration (Eminov, 2005). The adverse migration processes af-
fected demographic capacities of cities in various regions. Regional cities could not 
sustain the demographic loading and did not provide urban living conditions for in-
creasing population (Medkov, 2005).

The level of urbanization in most economic regions is currently low since the cit-
ies were growing slowly, having very low increase rate of population. Some relevant 
examples are remarkable. Thus, the urbanization rate in Guba-Khachmaz economic 
region was 32.1% in 1970 whereas it made up 33.5% in 2014. In Ganja-Gazakh 
economic region, the indicators were 40.2% in 1970 and 46.1 % in 2014. In Nakh-
chivan, the figures made up 24.5% in 1970 and 29.2% in 2014, and in Lankaran-As-
tara 24.2% and 27.3% correspondingly (Table 1).

METHODOLOGY

In the former Soviet Union, studies on regions were carried out through mak-
ing emphasis on centralized planning in connection with ideological principles. The 
ideological restrictions have been complicating the study of problem and its solu-
tion. Therefore despite the existing problems in regional development, only a few 
researches were conducted in this field.

There were significant differences between scientific schools of the former So-
viet Union, Europe and the United States in regard to study of regional development, 
investment and related problems. In the conditions of transition to a market economy 
the former socialist countries faced a problem of investment regions had certain re-
gions with poor infrastructure where special privileges should be provided in order to 
build a network of industrial and service facilities. The elimination of problems in a 
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T a b l e  1
Distribution of economic and demographic potential between economic regions 

of Azerbaijan, % (2012)
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Baki 23.0 43.2 - 73.9 91.9 0.6 44.7 53.3 64.8 28.0 37.3

Absheron 5.8 10.0 1.0 2.0 1.5 1.7 5.1 9.5 2.5 5.3 7.0

Quba-
Xachmaz

5.5 3.5 7.8 2.2 0.2 10.9 3.4 2.7 4.3 4.4 3.9

Sheki-
Zaqatala

6.3 3.3 9.6 2.5 0.2 9.8 4.8 2.8 5.0 5.0 5.5

Daglig 
Shirvan

3.2 2.0 4.4 0.9 0.05 4.7 1.9 1.0 1.1 2.3 2.5

Aran 20.1 14.3 26.8 7.2 2.5 31.4 14.5 12.3 8.3 21.0 16.6

Gence-
Qazax

12.9 11.2 14.9 4.2 1.0 18.2 9.7 6.9 5.3 11.2 11.0

Yuxari 
Qarabag

6.8 4.2 9.8 0.6 0.05 4.1 3.0 0.7 0.5 1.7 3.0

Kelbecar-
Lachin

2.5 1.0 4.2 0.1 - 0.9 1.4 - - 0.7 1.4

Lenkaran-
Astara

9.3 4.8 14.5 1.9 0.2 10.7 4.7 2.4 1.5 7.7 5.4

Naxchivan 
MR

4.6 2.5 7.0 4.5 2.4 7.0 6.8 8.4 6.7 4.3 5.3

Azerbaijan 
Republic

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

The data of the table was calculated based on: Regions of Azerbaijan-2012. State Statistical 
Committee of AR. Baku, 2013 (pp. 40, 41, 44, 45); Industry of Azerbaijan – 2012 (pp. 152-
153); and Population of Azerbaijan. Bulletin of State Statistical Committee of AR. (pp. 72-
80). Baku. 2014.
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short period would be possible if government use the state funds to cover the neces-
sary expenses. From this point of view, after the independence theoretical and meth-
odological approach to the regional study must be changed dramatically comparing 
with soviet period. This article presents the study of Azerbaijan’s regions with a new 
approach for the first time. The analysis of regional problems and their solutions was 
conducted based on theoretical and methodological methods of researches common 
for scientific schools of the United States and European countries. 

To remove the inequalities in regional development and defense the strategic 
interests of a state, as well as to ensure sustainable development, the priority is given 
to the development of social infrastructure, and service sector in accordance with the 
world standards. 

The following methods were applied to conduct the research: descriptive meth-
od, analytical, statistical and mapping methods. Data was collected from literature 
sources, data analysis, field work materials and results of settlement planning carried 
out before, the results of the survey were also used.

OBJECT OF RESEARCH

The spatial organization of the economic enterprises in different regions of the 
country faces the main problem – disproportional distribution: most of enterprises 
were located in Absheron and concentrated in the capital. Ineffective policy imple-
mented over the years caused Absheron to be industrially developed compared to 
other regions while those were far behind of the industrialization process. Sharp 
regional inequalities were observable in the territory of country. 28.8 % of the coun-
try’s population, as well as 53.2 % of the urban population is currently concentrated 
in Absheron region (Demographic indicators of Azerbaijan, 2013). Absheron claims 
93.4% of country’s industrial production, 88.3 % of the main industrial funds and 
62.8% of industrial workers. The use of natural resources, processing of agricultural 
products and job opportunities for population, as well as the provision of socio-cul-
tural services are the important component of the economic structure of the popu-
lation. 

These factors have led to uneven economic development and population den-
sity by the regions of country, as well as increased migration. In order to solve 
the problem, “State program on social and economic development of the regions” 
(2004–2008 and 2009–2013 years) was adopted. However, even this step is not 
completely enough to solve the economic, social and demographic problems in the 
regions.

There are 10 economic regions in Azerbaijan: Absheron, Guba-Khachmaz, She-
ki-Zagatala, Shirvan, Aran, Ganja-Gazakh and Upper Karabakh, Kalbajar-Lachin, 
Lankaran-Astara and Nakhchivan. In connection with historical and geographical 
features, the economic structure of the regions is established under the impact of 
natural and geographical factors and demographic potential. However, regions are 
different in terms of their economic potential, since the related opportunities are not 
the same.



9

CONTEMPORARY STAGE OF PROBLEM

Absheron economic region is considered the country’s economic, socio-cultural 
and demographic core. The territory includes the capital city and its suburbs as well 
as the plenty resources of oil and gas besides with the same resources in the Caspian 
shelf. Such branches of economy as petroleum engineering, metallurgy industry, as 
well as education, science and cultural facilities are concentrated in Absheron.

During the transitional period, the unemployment in the regions of Azerbaijan 
and also the problems characteristic for the operation of economic enterprises caused 
outbound and internal migrations to grow. The concentration of population in the 
capital and its surrounding areas were intensified.

Since the mid-90s, the rapidly growing economy and the concentration of popu-
lation in Absheron was connected with the discovery of oil and gas deposits in shelf 
zone of the Caspian Sea (Imrani, 2014). Thus, the extraction of oil and gas with sup-
port of foreign investors, as well as the establishment of service facilities in this area 
seriously affected the concentration of services and enterprises (Fig. 2 – appendix).

Although the industry of Absheron can be characterized as the undiversified, 
it has the leading role in the economy of Azerbaijan in all years. The region has the 
largest share of manufactured. The other regions have a small share of industrial 
goods and some of them do not have their own enterprises to manufacture products. 

As a result of the implemented economic reforms in the country, most industrial 
enterprises were built in Absheron and consequently the share of production is very 
high: machinery and metallurgy make up 76–82%, while chemical industry’s share 
is 71.0%. The indicator is 42.5% by construction materials, 43.2% by light industry, 
and 64.1% by food industry. Absheron contributes 57% of enterprises operating in 
the industrial sector and 88,3% of the industrial funds of the country (Table 2-3).

Sheki-Zagatala economic region locates in the southern part of the Greater Cau-
casus Mountains. The economy of the region was formed on the basis of cultivation 
and processing of agricultural products. The reforms carried out in recent years aimed 
to restore the enterprises and focused on rural economic growth. However, it appears 
very difficult to restore the traditional branches of agriculture such as tobacco, fruits 
and silkworm breeding.

Currently, the share of manufactures in total industrial production is 55.7%, of 
which the food industry’s share is 39.1%, and textile industry’s share is 7.2%. Gabala 
and Balakan regions have the highest share in food industry due to fruit and vegetable 
plants. The role of light industry partially maintains its significance due to the oper-
ation of the Sheki-based silk plant. Commissioning of the new module-type thermal 
power station near Sheki city enabled increase the share of energy up to 40.1%. In 
2012, the region’s share in country’s industrial production was only at 0.2%, while 
the share of production in the processing industry (0.7%) increased a little. Weak eco-
nomic base had negative impact on population growth and employment rate. That’s 
why the growth rate of population is lower in the region.

Guba-Khachmaz is an economic region, crossed by transport routes connecting 
Azerbaijan and Russia. Its geographical position has positive impact on its economic 
development and structure of economy. The advantages include the location along 
the Caspian Sea coast, the availability of oil and gas reserves and also resort and rec-
reation resources. The climate condition favors the development of agriculture such 
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T a b l e  2
The structure of industry of Azerbaijan and its economic regions, in percent (2012)
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The mining 
industry. 
including

74.1 80.5 4.6 0.1 0.7 28.8 25.4 0.2 0.4 0.1

Mineral fuel 
extraction

71.6 78.2 3.8 - - 23.9 - - - -

Relevant services 2.1 2.2 - - - 3.0 - - - -
Other mineral 
resources

0.4 0.1 0.8 0.1 0.7 1.9 25.4 0.2 0.4 0.1

Manufacturing 
industry, ncluding

20.3 15.0 34.8 55.7 39.0 36.5 56.3 16.6 57.7 92.8

Products of oil re-
finery 

6.9 7.6 - - - - - - - -

Metallurgy 1.5 1.3 0.2 0.2 0.2 0.1 29.4 2.5 - 3.7
Machine-building 1.6 1.4 0.1 2.1 7.5 4.7 14.7 - 0.1 0.5
Chemistry 0.7 0.7 1.1 0.9 1.9 2.9 0.5 1.2 0.8 7.4
Construction 
materials

0.9 0.8 0.7 2.5 0.5 1.8 1.0 0.5 2.7 39.2

Food 8.0 2.8 32.0 39.1 27.0 21.7 8.8 3.0 21.2 27.4
Textile 0.4 0.2 0.3 7.2 0.4 5.0 1.4 8.4 - 3.8
Forestry, timber 
production, 
printing

0.3 0.2 0.4 2.2 1.3 0.3 0.4 0.6 32.9 6.6

Other sectors 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 4.2
Production 
of energy 
and extraction 
of natural gas 

5.0 4.0 55.6 40.1 47.3 33.2 15.5 55.8 39.0 6.6

Water supply 
and waste 

0.6 0.5 5.0 4.1 13.0 1.5 2.8 27.4 2.9 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

The table was compiled based on the data of “The industry – 2012” (Bulletin of Azerbaijan State 
Statistical Committee). 2013. Baku.
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T a b l e  3
İndustrial output of the economic regions, in percent (2012)
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Mining industry, 
including

100.0 98.7 0.01 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0

Mineral fuel 
extraction

100.0 99.2 0.01 - - 0.8 - - - -

Relevant services 100.0 96.6 - - - 3.4 - - - -
Other mineral 
resources

100.0 24.7 0.4 0.04 0.1 11.3 62.7 0.02 0.2 0.6

Manufacturing 
industry, including

100.0 77.8 0.4 0.7 0.1 5.0 3.1 0.04 0.6 12.3

Products of oil 
refinery

100.0 100 - - - - - - - -

Metallurgy 100.0 76.2 0.03 0.03 0.01 0.1 18.1 0.1 - 5.5
Machinery 
production

100.0 82.4 0.02 0.3 0.2 7.2 9.1 - 0.02 0.8

Chemistry 100.0 71.0 0.3 0.2 0.1 7.9 0.6 0.1 0.2 19.6
Construction 
materials

100.0 42.5 0.1 0.3 0.01 2.5 0.6 0.01 0.3 53.7

Food 100.0 64.1 1.8 2.1 0.3 12.8 2.1 0.03 1.0 15.8
Textile 100.0 43.2 0.1 3.7 0.04 28.2 3.1 0.8 - 20.9
Forestry, timber 
production, printing

100.0 42.9 0.2 1.1 0.1 2.0 1.0 0.1 15.3 37.3

Other sectors 100.0 74.3 0.02 20.1 0.4 0.1 3.3 1.0 0.5 100.0
Production 
of energy 
and natural gas 

100.0 71.6 2.5 1.7 0.1 15.8 3.0 0.5 1.5 3.1

Water supply 
and waste

100.0 79.8 1.9 1.6 0.9 6.2 4.7 2.0 1.0 1.9

Total 100.0 93.5 0.2 0.2 0.04 2.5 1.0 0.04 0.2 2.4
Industrial funds 100.0 88.3 1.1 0.6 0.1 5.6 2.0 0.2 0.4 1.7
Number of workers 
in industry

100.0 62.8 2.7 2.8 1.0 12.3 7.8 0.7 2.4 8.3

Number of working 
enterprises 

100.0 57.0 3.1 4.5 1.6 13.5 10.7 1.2 3.0 5.4

The table was compiled based on the data of “The industry – 2012” (Bulletin of Azerbaijan 
State Statistical Committee). 2013. Baku.
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as fruit-growing and vegetable planting. Consequently, Guba-Khachmaz economic 
region is specialized on the fruit and vegetable processing and canning industry.

The construction of Khachmaz power plant in recent years must have positive 
effect on economy of the region. This influence is reflected for example by the growth 
of production in Khachmaz canning factory. However, other significant changes in 
the structure of region’s economy were not observed by 2012. As it can be assumed, 
the share of Guba-Khachmaz in country’s industrial production is only 0.2%. The 
situation concerning industrial growth is not changing by recent years. The share of 
industrial funds in the region continues to decline, dropping from 1.9% in 2000 to 
1.1% in 2012.

Daghlig Shirvan (Mountainous Shirvan) economic region is located near Ab-
sheron – the economic region with a highly developed industry. The potential of 
industry of Daghlig Shirvan is not fully used. Shamakhi and surrounding areas histor-
ically played a significant role in the economic development of Azerbaijan. However, 
the delay in adoption of needed regional policy impeded the region’s social, demo-
graphic and economic development, while its natural condition is very favorable for 
the development of industrial areas. 

Recession in the machine-building industry observed until 2012, was followed 
by the decrease of share of processing industry in region’s economy to 39.0%, where-
as 27.0% of this figure was contributed by the food industry. The reduction of enter-
prises of secondary sector resulted in the increase of share of distribution of natural 
gas (47.3%) and water (13.0%) in the overall industrial production (Table 2). The 
share of Daghlig Shirvan in country’s industrial production is only 0.1%. The same 
figure concerns the industrial fund of the region, while the manufacturing industry as 
well as the production and distribution of electricity, gas, water and makes up 0.3%. 
Nevertheless, the role of Daghlig Shirvan in country’s economy continues to decline.

Aran is the country’s second largest region for the available economic output. 
The economy is presented by production of cotton, fruit and vegetable, whereas the 
related canning plants were commissioned here in the last years. However, many 
enterprises are operating in part or closed in general. This negatively affects the 
economic base of cities. Although Aran includes the country’s important industrial 
centers like Mingachevir, Yevlakh and Shirvan, the available economic, social and 
cultural potential of the region is not fully used as well. The role of Aran might 
be much higher in country’s economy. Mingachevir is the largest city in the region 
and the fourth largest in the country. The city is known as the “energy center” of 
Azerbaijan since 1948 when the status of city was granted. It used to be one of the 
most important industrial centers of the country for many years, though the transition 
period led to the stagnation in development of local industrial facilities. In order to 
eliminate recession, certain programs were implemented but additional measures are 
still needed regarding sustainable development. After the second half of the 90es, 
Mingachevir did not grow demographically, whereas the city’s share in Aran’s urban 
population fell from 6.1% to 5.3% in 1989–2013. One of the main problems in so-
cio-economic development of Mingachevir is that the city’s industry is undiversified. 
The share of production and distribution of electricity, gas and water in city’s total 
industrial production made up 98.3% in 2000 and 93.5 % in 2005. Shirvan is the 
second industrial center of the region. Development of the exploitation of oil and gas 
fields in its surroundings, as well as the construction of a power plant at the end of 
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the 1960s, and also the establishment of enterprises of construction materials, light 
and food industries in subsequent periods had a positive impact on the development 
of Shirvan. Nevertheless, almost all industrial production of this city is shared by its 
energy sector.

The current situation and economic policy conducted in the country led to a de-
cline of the industrial share of Aran economic region. Aran shares 2.4% of country’s 
total industrial production (in 2012), while the processing industry shares 5%. Of this 
figure, 28.2% is contributed by light industry, 12.8% by food industry, and 7.2–7.9% 
by chemical and mechanical engineering. In 2000, region’s industrial funds made up 
9.9% by the country, whereas the figure was 5.4% in 2005.  

The economic potential of the western part of Azerbaijan is concentrated in 
Ganja-Gazakh economic region. There are some significant problems regarding the 
spatial distribution and efficient structural organization of economy in this region. 
With the second place among country’s regions, Ganja-Gazakh has not well-devel-
oped industrial sector actually, since the output of this sector is very compared to all 
country, whereas its share is constantly decreasing. In 2000, Ganja-Gazakh’s share in 
country’s industrial production was 1.6%, while it made even 0.9-1% in 2007-2012 
(Industry of Azerbaijan, 2013). During the same period, the share of industrial funds 
dropped from 4.8% to 2%. However, the number of enterprises increased from 8,3% 
up to 10.7%. Since the industrial production reduced much rapidly in recent years, 
its share in domestic product of Ganja-Gazakh fell down. The same happened with 
exploitation of raw materials. The contribution of Ganja-Gazakh to Azerbaijan’s in-
dustry has fallen from 23.5% to 13.1% in 2000-2007, whereas it made up 0.3% in 
2012. The share of the economic region in processing industry of Azerbaijan makes 
up 3.1%. The establishment of a series of processing industries like metallurgy, engi-
neering and textile lead to the increase of share of secondary industry up to 6.1% in 
2012 (Industry of Azerbaijan, 2013). Relatively higher figures are fixed by metallur-
gy (18.1%) and machinery industry (9.1%). Food (2.1%) and light (3.1%) industries 
play lesser role in the economy of Ganja-Gazakh.

Ganja city is the main center of the western part of Azerbaijan in terms of eco-
nomic output, population number and influence on surrounding areas. In recent years, 
the process of reconstruction of existing enterprises, plants and factories was at the 
center of attention. The new aluminum plant was established. However, the problems 
in supply and cost of raw materials, needed fuel and energy does not allow enterprises 
to operate at full capacity. In 2012, the share of metallurgical industry and production 
of metal-made goods increased up to 53.6% (Industry of Azerbaijan, 2013).

Upper Karabakh region has very advantageous geographical location. For many 
years, it was one of the country’s most important crop and livestock regions of Azer-
baijan. Food and textile enterprises were widely spread here. However, the ethnic 
conflict and following military actions destabilized the situation in the region at the 
end of the twentieth century. This conflict negatively affected the structure of region’s 
economy and the demographic situation.

In 2012, the share of processing industry in the region’s economy made up 
16.6%, 8.4% of which fell to the share of light industry. The rest part was contributed 
by distribution of electricity, natural gas and steam (55.8%), and also facilities of wa-
ter distribution, water supply and waste processing (27.4%). The contribution of the 
region to country’s industrial production is extremely low (0.04% in 2012), as Tables 
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2 and 3 reflect. Therefore, it is very important to develop the processing industry and 
use industrial potential of Upper Karabakh. The establishment of agro-processing 
facilities, electricity, gas and water supply seems necessary, too. 

Kalbajar-Lachin economic region is located between the Upper Karabakh and 
Armenia. For many years this region was specialized on pastoral farming. Kalba-
jar-Lachin was characterized by the lack of manufacturing and weak development of 
processing industries.

Lankaran-Astara economic region is considered to be country’s south gate. 
Lack of mineral resources restricts the development of economy which in its turn 
causes to lag of social development. High rate of natural increase causes the surplus 
of workforce in the region. Lack of job opportunities and demographic loading lead 
to the increase of the migration flow from the region.  Now the main agricultur-
al crops of Lankaran-Astara include mainly grains, vegetables, potato, citrus fruits. 
There are many challenges concerning the creation of processing enterprises which 
would adopt yields in large amount. Therefore, the social and economic base of the 
region is weak and the netgative migration is ongoing. In 2012, the share of process-
ing industry in total industrial production was 57.7 %. Forestry and timber production 
made up 32.9%, while food industry 21.2%. The share of the production of construc-
tion materials is lesser – only 2.7%. Due to commissioning of the module power sta-
tion in Astara, considerable progress was observed in the production and distribution 
of electricity (39.0%). Nevertheless, the share of Lankaran-Astara region in country’s 
total industrial production does not exceed 0,2% as the data of recent years indicate. 
Processing industry (0.4–0.6%) as well as energy and natural gas production (1.5%) 
have smaller share as well. 

Nakhchivan is located apart from the main part of the country. Therefore, in-
dustrial and agricultural enterprises are oriented in supply of the local market, and 
aimed at meeting domestic demand. In recent years, a large number of enterprises 
in processing industry was established. This resulted in the increase of the share of 
this economic area up to 92.8%. Of this figure, industry of construction materials 
contributes 39.2%, food industry – 27.4%, forestry and timber processing and also 
furniture – 6.6%, chemical industry –7%, and distribution of electricity and natural 
gas – 6.6 %. 

However, the heavy weight of Nakhchivan in country’s secondary sector is low-
er (2.3% in 2012). The newly-commissioned power units allowed to increased pro-
duction and distribution of electricity, natural gas and water up to 3.3%. In 2012, 
manufacturing industry of Nakhchivan saw growth and contributed 12,3% of the 
total production. The region’s share for this indicator is higher compared to other 
regions of the country. The share of Nakhchivan in industry of construction materials 
of the country is 53.7%, while the forestry and timber production makes up 37.3%, 
light industry – 20.9%, food industry – 15.8% and chemical industry –19,6%. 

WAYS OF SOLUTION OF PROBLEM 

Demographic, social and economic development of the regions is among coun-
try’s most important strategies. Uneven economic development of the regions en-
tails the high concentration of population and economic activities in the capital area, 
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which in its turn create additional challenges in the Absheron peninsula. It’s not by 
chance that the country’s largest urban-type settlements are situated in Absheron. The 
territory of them is being expanded. This is responsible for the changes in land use, 
overgrowth of urban population, resettlement of the population in suburban areas, 
etc. Spatial enlargement of settlements creates also serious economic problems and 
increases the price of land. Relatedly, serious problems are typical for industrial fa-
cilities and housing as well. Housing is very important problem for Baku. Along with 
the rapid development of the city area, owned, low-quality and typically not suitable 
one- or two-storey buildings in the core city still remain. Most of the newly construct-
ed multistory houses are built without considering principles of city planning, and 
typically are too close to each other, while this conditions challenge the regulation of 
urban life in general. Meanwhile, environmental factors such as risk of landslides and 
tectonic activations, prevalence of heavy northern winds as well as possible sources 
of air pollution were not taken into consideration in city planning. Many parks and 
recreation areas, as well as playgrounds and entertainment areas have been turned 
into residential areas. It is important to ensure efficiently the territorial organization 
of the available labour force in the country. In order to decrease the inequalities in 
development of the capital city area and other regions, allocations of subventions for 
the regions seem very necessary. This would accelerate the full use of their economic, 
social and demographic potential. 

The main results of the study on socioeconomic development of countries re-
gions as well as the related recommendations can be formulated as follows.

1. The establishment of a modern network of tertiary sector in the regions. This 
process should be supported financially by government. Reconstruction of transpor-
tation and communication network and also electricity supply are among the urgent 
issues. Meanwhile, natural gas, water, heating and hot water supply is at a very low 
level in the regions, while the existing enterprises and facilities are insufficient to 
operate permanently. Moreover, transport network and system of communications 
of all regional and administrative centers should be connected with the capital city. 
The more effective providing of internet in the regions must be achieved as well. 
The regional centers and remote villages should be connected with the high-quality 
motorways. Although a lot of works on development of tertiary industry has been 
done in the country, the construction of highways of second and third importance 
is not completed yet while the establishment of the modern transportation system is 
one of key requirements for the economic progress. Another issue is the network of 
storages for agricultural products in country’s regions. Certain works have been done 
in this direction. Demand for storages at present exceeds the available supply. Lack 
of storages is one of factors that slowdown agricultural production in the regions. The 
establishment of regional system of multifunctional storages must decrease the loss 
of harvested crops, increase the interest of farmers and their income, and also allow 
supply the market of regions with fresh and good quality agricultural products on the 
regular base. These measures as well as the implementation of the State Program on 
Food Security will promote to the development of agriculture, the creation of new 
jobs and the increase of income of population. 

2. Economic development and its specialization, as well as the qualified labor 
supply and its contribution to the economy at country and regional scales depend 
considerably on the use of natural conditions and resources, since the regions of 
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Azerbaijan are significantly different in terms of the nature and availability of nat-
ural reserves of different kinds. Mountains, plain areas and Pre-Caspian areas have 
different conditions and have a certain impact on the economy. This is reflected in 
agricultural production, proportion of planting and livestock farming, development 
of tourism and recreation centers. As we think, preferences in agriculture should be 
given to the cultivation of those crops that have higher yields under the existing con-
ditions of soil and climate.

It is very difficult to establish large processing enterprises operating based on 
fuel resources of the Caspian Sea in the coastal zone. The creation of primary in-
dustry facilities is difficult also in low and middle mountainous areas with plenty 
reserves of iron ore, polymetallic ore and other minerals. Small enterprises in areas 
with similar environment can operate much profitably as the experience of many 
countries proves. For example, rock salt, copper and polymetallic ores of Nakhchivan 
area, gold reserves of Dashkasan and Ordubad regions, as well as polymetallic ores 
in Shaki-Zagatala region can be processed at small enterprises. The same concerns 
the production of construction materials of various kinds. Several plants have been 
established already in the regions. They were commissioned based on the use of local 
mineral resources. Gazakh and Garadagh cement plants, Gadabay gold plant, Ganja 
aluminum plant and many enterprises of construction materials (sand, gravel, stone 
and etc.) represent the primary industry of Azerbaijan.

3. Local and regional enterprises were developed in accordance with State pro-
grams and were financed by Entrepreneurship Development Fund and Public Invest-
ment Fund. These entities were established in order to support local businesses and 
entrepreneurship. These funds provide the loans with low interests to entrepreneurs, 
who present reasonable, cogent and well-grounded economic projects. However, it 
will be good practice for development of small businesses if these types of projects 
could be funded fully by government and then after businesses paid loans back would 
be privatized. This practice can be implemented in regard to small enterprises of 
textile and food industries, and also some services (such as recreation and tourism, 
centers for children).

4. Tax cuts and tax benefits, additional financial aid and technical assistance 
should be introduced in certain areas like border and mountainous areas, or areas of 
economic stagnation and depression. 

Incentives at first can be provided for the period of 3–5 years, and if the business 
is very profitable then can be prolonged. In this case preferences should be given to 
the entrepreneurs, whose businesses serve the local population, including social and 
cultural services, infrastructure, housing, as well as entrepreneurs whose businesses 
were established on the base of the use of local natural resources. 

5. Another benefits package, such as tax cut or special administrative support 
must be given to enterprises and businesses that employ certain number of local peo-
ple and provide them with jobs and income (enterprises with number of employees 
at 50-100 or 150-200 people). The number of employees depends on the size of en-
terprises and size of population and labor resources in certain region. Incentives of 
this kind can increase the interest of businessmen and stimulate the establishment of 
local businesses. 

6. Establishment of free economic zones for development of industry and 
trade where special conditions will be provided in the form of discounts. Free 
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economic zones can be established in the bordering areas, or the areas with specif-
ic geographical location, such as Nakhchivan, Ganja-Gazakh, Lankaran-Astara, 
Shaki-Zagatala and Guba-Khachmaz economic regions. In such areas, special 
tax cut can be introduced for import of new technologies, machines and equip-
ment, as well as for trade and export of the local produced goods. These zones 
can become country’s core of economic and social development and serve as the 
centers, where new advanced technologies will be introduced and high-quality 
goods will be manufactured. Manufacturing in these zones will have trade re-
lated privileges, favorable terms and conditions for the local and foreign mar-
kets. The relevant facilities will establish different forms of labor use, increase 
demands for qualification of personnel, and expand the use of highly qualified 
labor force.

7. One of the important conditions for the sustainable development of regions 
is to provide local population with necessary social, cultural, welfare and housing 
conditions.

First, daily use services and goods should be produced and rendered in the re-
gions themselves. This will reduce or prevent daily long-distance migrations from 
villages and small towns to the regional centers and big cities. In the meantime, am-
bulance and health centers, as well as cultural and educational centers must be estab-
lished, financed and supplied with necessary equipment and qualified personnel as 
well. Fresh water supply is another problem typical for the regions. The majority of 
the population of the villages uses water from opened water sources, often directly 
from the rivers and canals. In fact, there is no control over the quality of used water. 
Supply of hot water is not provided in most of regions. Quality of water is a serious 
problem even in Baku. 

8. The economy of most of the country’s regions bases on agriculture. Agri-
culture has the largest share in the national economy. Population of the country is 
engaged mostly in the agriculture.

Therefore, it is important to ensure the permanent growth of agricultural products 
to ensure the sustainable development of the regions, the engagement of labor force, 
the increase of income of local people and strength economic base settlements. This 
can be achieved through the establishment of storages for crops, adjustment of prices 
of agricultural production in accordance with the market demand and supply, and the 
development of local facilities for processing the harvested crops. “Agro-leasing” 
JSC is the main company responsible for the provision of the logistics, machinery, 
equipment and mineral fertilizers for agriculture. However, this company is de-facto 
unable to provide local agricultural activities with above mentioned components, in-
cluding necessary equipment.

Government should increase its support for the development of agriculture, the 
establishment of new irrigation and drainage systems, providing rural population 
with high-yielding seed varieties, and high productive animal breeds. Along with 
mentioned above measures, necessary works should concern also the establishment 
of laboratories where new modification of seeds must be produced due to govern-
mental support.

9. Taking into account the leading role of agriculture in most of economic re-
gions of Azerbaijan, it is very important to establish enterprises, capable to produce 
goods, ready for use in large villages, as well as medium and large cities in addition to 

2 Проблеми на географията, 2/2019 г. 
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existing enterprises which is specialized only in the processing agricultural products 
at the primary stage.

Some important steps on the development of plants network were already made 
in the framework of the “State Program on Socioeconomic Development of the re-
gions” (2004-2008 and 2009-2013). However, the implemented works were not 
enough for reaching full manufacturing of export importance. For example, only a 
few canning plants operating on the processing of fruits and vegetables are avail-
able in Ganja-Gazakh, Aran, Lankaran-Astara and Sheki-Zagatala economic regions. 
Moreover, the number of wineries in mentioned regions should be significantly in-
creased.

The level of development of textile industry is very low. The expansion of pro-
duction of silk and the establishment of cotton production is the necessary for fur-
ther sustainable development. Resources of needed raw materials are plenty in the 
regions. Carpet industry has been reconstructed after the severe recession, but so far 
domestic demand for carpets is covered by imported products. Development of this 
area requires a lot of labor force and is regarded as one of important opportunities in 
solution of unemployment problem.

10. The sustainable development of agriculture is a factor that determines the 
social and economic development and distribution of rural settlements. The local ad-
ministration, municipalities and large enterprises in rural areas can’t solve the prob-
lems of water, gas and electricity supply, as well as the problem of construction of 
motorways due to lack of funds. 

For many years the rural population has been the main source of natural increase 
of population in the country. Hence, the intensive migration flow from rural areas has 
impeded the demographic potentials of the regions.

Due to such factors as intensive migration, smaller size of families, decrease of 
the birth rate, rural settlements do not play an important role in the growth of coun-
try’s population as it was before. Such situation can negatively affect the supply of 
labor force in cities and different regions of the country. 

11. The solution of above mentioned problems depends on the actions, made for 
the regulation of the demographic situation.

During the first years of the country’s independence, the following demographic 
processes were observed in the country: decline of natural increase among popula-
tion, intensive migration, changes in gender and age structure of population. The 
reason of the movement of population from rural areas to cities was related with the 
crisis happening in economic and social sphere of the regions and less job opportu-
nities. Some part of them left the country and others settled in Absheron. Housing 
problem was one of the urgent issues in the regions. In order to increase the role of 
the regions and stop the undesirable migration, some measures were taken in the 
country such as construction of new apartment houses, development of household 
services, allocation of mortgage loans and loans with low interest for rural popula-
tion. In order to encourage the natural growth, series of state laws were adopted and 
implemented. Thus, the government raised payments for the firstborn child. As we 
think, the government should cover 25-50% (depending on region) of credits taken 
by family members if they have third newborn child in the next future. Meantime, 
new houses for the fourth born infant should be provided for the families. The mea-
sures included the development of the network of kindergarten, the increased child 
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benefits and childcare allowances, as well as saving jobs of women due to their 
maternity leaves. 

12. Demographic, social and economic development in the regions is not achiev-
able without change of their economic structure and the creation of new jobs. The 
created jobs should be in accordance with the number and also sex- and age structure 
of employees. Economic structure of the settlements define the development, the 
level of income, the use of economic potential and has a significant impact on demo-
graphic situation.

13. Qualified personnel as a key factor contributes to the high-quality produc-
tion, the use of new technology, as well as the provision of services in public health 
and education. There are no enough doctors, teachers, engineers and other high qual-
ified and experienced personnel in the regions. The reasons for lack of such personnel 
are low wages, housing problem, etc. The available conditions in the regions almost 
make impossible engaging people continuously, since attracting the qualified labor 
force to the regions requires favorable housing and social services.

14. The wide range of tourism facilities was established in some regions like 
Sheki-Zagatala, Guba-Khachmaz and Lankaran-Astara. However, these centers op-
erate seasonally and typically have customers mostly in summer when the prices for 
offered services exceed their quality. Transport and communication network is out 
of date and do not meet contemporary standards and requirements. The reason is ab-
sence of competition in this sphere: most of the mentioned services are monopolized. 
The development of areas such as construction of highways, as well as electricity, 
heat, natural gas and water supply must be conducted at the expense of the state 
funds. The functioning of the services all year round must be provided through state 
regulations and incentives as well. All information about regional industry, services, 
including economic statistics must be collected though the establishment of relevant 
database in order to facilitate the organization of production and services as well as 
develop competition. 

RESULTS

In order to develop and strengthen economy and also social and demographic 
potential of country’s regions, a few state programs were implemented successfully 
or are underway.

Many projects have been implemented in the framework State Programs on so-
cial and economic development of the regions (2004-2008, 2009-2013 and 2014-
2018 years).  Within the framework of state programs been achieved concerning the 
development and improvement of sociocultural services, welfare, healthcare, sport 
and educational network, while many related institutions were reconstructed, mod-
ernized or built. New raw material-processing facilities have been established in the 
regions based on growing mining industries and increased extraction of natural re-
sources. Regional transportation and communication networks have been established 
as well.

However all the mentioned above did not affect considerably on regions’ eco-
nomic, demographic and social potential. Migration from other regions to Absheron 
remains a problem and continues. Over the years, the vast majority of the new enter-
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prises and jobs were created in already well developed regions – Absheron, Aran and 
Ganja-Gazakh.

Regions’ historical background and geographical features defined the uneven 
economic development of Absheron and other regions of the country. In 1920-30s, 
and then in 1950-60s and following years, large industrial enterprises were placed 
in the regions while those regions already had the developed services. This factor 
as well as the lack of attention to social and cultural development of the regions in-
creased the development gap between Baku and other regions of Azerbaijan. Even 
manufacturing enterprises, operating on the basis of raw materials brought from other 
regions, were established and concentrated in Absheron. This process continued after 
the gaining independence. To develop oil and gas resources in the Caspian shelf, a lot 
of international contracts were signed, as a result of which investments at $60 billion 
were made into the oil and gas industry of Azerbaijan. This contributed to the devel-
opment of services and the creation of numerous jobs for local people and foreigners. 
At present, oil and gas industry maintains a dominant position in the structure of 
country’s economy. The share of oil and gas industry in country’s total industrial 
production is 71.6%.

Meanwhile, necessary substantial arrangements are made in order to reduce the 
economic burden on Absheron. In this regard, such works as the movement of Ba-
ku-based shipbuilding and ship repairing factory to Sahil settlement, or the construc-
tion of a new sea port near Alat settlement, and the movement of other old engineer-
ing enterprises and industrial facilities from the core area of Baku city to the suburbs 
are notable. However, these activities elevate the share of Absheron in the overall 
industrial production even more, since they occur within the economic region. In the 
meantime, Sumgait-based chemical and petrochemical plants are expected to move 
to Garadagh area, where 15-17 new plants more are to be constructed.

The housing related challenges and the lack of job opportunities are the most 
important issues slowing down the development of regions of the country. The lack 
of job opportunities and low wages do not allow the residents of regions to solve their 
housing problem. The analysis of the third stage of the “State Program on socio-eco-
nomic development programs of regions” (2014-2018) and the related investments 
years indicate that most attention continue to be made upon the most developed re-
gions of the country (see Table 1). In order to solve this problem and reduce the in-
equality in development of the regions, the network of enterprises, social services and 
other facilities should be established. Absheron is listed among the most promising 
regions in the country in terms of tourism potential. From this view, the creation of 
infrastructure network, the attracting of foreign investments, the reduction of state 
monopoly and the mitigation of excessive administrative control, the effective water, 
power, heat and hot water supply are the urgent issues.  Currently, high prices for 
tourism and recreational services, defined by a small group of monopolists do not 
allow reach mass character of tourist flows and curb the development of this industry. 
From this point of view, the state control over this issue should be provided in order 
to solve it.
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ФРАКТАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛУЧАЙНИТЕ 
ФЛУКТУАЦИИ НА СЕИЗМИЧНИТЕ ЗАПИСИ

(МАМТЕМАТИЧЕСКИ АПАРАТ И СХЕМА НА ПОЕТАПНАТА ОБРАБОТКА)

Емил Ойнаков1, Димчо Солаков1, Ирена Александрова1

Едно от направленията за прогнозиране на земетресения е свързано с търсене-
то и установяването на сигнали-предиктори на земетресенията в сеизмичните записи. 
Използваните в настоящия момент сеизмични датчици са слабо чувствителни към сиг-
нали-предиктори на земетресения, които са „скрити“ в микросеизмичния шум. Ми-
кросеизмичният шум не съдържа монохроматични компоненти и затова традиционно 
използваният в геофизичната практика спектрален анализ за неговото изследване се 
оказва неефетивен. По тази причина се разработват различни математически методи за 
откриване в микросеизмичния шум на сигнали, предвестници на земетресения. В на-
стоящата статия е представен подход, използващ апарата на мултифракталния анализ, 
позволяващ най-детайлно да бъде описана структурата на шума в дннните от системите 
за сеизмологичен мониторинг. 

Ключови думи: прогнозиране на земетресения, предиктори, фрактален анализ

FRACTAL CHARACTERISTICS OF RANDOM FLUCTUATIONS 
IN THE SEISMIC RECORDS 

(MATHEMATICAL APPARATUS AND STEP-BY-STEP SCHEME)

Emil Oynakov, Dimcho Solakov, Irena Aleksandrova

Abstract: One of the methods for earthquake prediction is related to the search 
and detection of earthquake predictors in the seismic records. The currently used seismic 
sensors have weak sensitivity to earthquake predictors, “hidden” in the microseismic noise. 
The microseismic noise does not contain monochromatic components, and therefore the 
traditionally used in geophysical practice-the spectral analysis for its research is not effective. 
For this reason, various mathematical methods for detecting earthquake precursor signals 
in microseismic noise are being developed. This article introduces an approach using the 
multifractal analysis apparatus to describe in detail the noise structure in the seismic 
monitoring system data. 

Keywords: earthquake prediction, predictors, fractal analysis
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УВОД

За обработка на потока от данни на системите на сеизмичен мониторинг с 
цел да бъдат отделени прогностични признаци за приближаващи катастрофал-
ни промени в обкръжаващата среда се предлага използването на фракталния 
анализ на многомерните времеви редове от системите за сеизмичен монито-
ринг. Целта е установяването на ефекти на повишено кохерентно поведение, ре-
гистрирано в данните от полевите сеизмоприемници, което също може да бъде 
наречено синхронизация. Методите са разработени с цел търсене на принципно 
нови предиктори на земетресения.

Един от проблемите на анализа на данните от системите за мониторинг е 
тяхната предварителна обработка с цел получаване на „нови“ времеви редове, 
които да съдържат най-общата характеристика на данните и да са максимал-
но освободени от индивидуалните им особености. Лесен начин да се премахне 
влиянието на мащаба на данните е например тяхната нормализация, т.е. да се 
извади от стойността средната стойност на извадката и да се раздели на стан-
дартното отклонение. Възможни са и други, по-сложни методи на предварител-
на обработка, като описаните в настоящата статия, които са основани на отде-
лянето на статистически свойства на поведението на сигнала в последователни 
интервали време. Един от методите е анализът на вариаците на константата 
на Хърст (Feder, 1991), а също така на вариациите на параметрите (максимум 
и ширина на спектъра) на мултифракталните спектри на сингулярност, полу-
чени в пълзящ времеви прозорец. Тези способи на предварителна обработка 
на информацията представляват съдържанието на т.нар. фрактален анализ на 
времеви редове.

Алгоритми за обработка на геофизична информациия, насочени към опера-
тивно определяне на признаците за подготовка и прогнозиране на силни земе-
тресения по данни от вариациите на нискочестотните шумове, са представени 
в статиите на Lyubushin (2007, 2008) и са използвани в настоящото изследване. 

В статията на Ойнаков и др. (2019) е показано, че преходът от анализа на 
изходни нискочестотни микросеизмични данни към изследването на вариаци-
ите на мултифракталните статистически параметри Δα (ширина на спектъра 
на сингулярност F(α)), α (показател на Хърст) и техните спектри на сингуляр-
ност F(α), оценени в последователни „малки“ времеви прозорци (което също 
се явява и преход в област на по-ниски честоти), позволява да бъдат открити 
скрити ефекти на синхронизация преди земетресението на 28.10.2018 г. в об-
ластта Вранча, Румъния. Определянето на тези ефекти е невъзможно при ана-
лиза на сеизмичните данни с традиционите методи. Авторите посочват, че за 
станциите, намиращи се в епицентаралната зона, параметърът на Хърст (Н) се 
повишава около 3-4 дни преди земетресението, а за станциите на по-голямо 
разстояние – от 2 до 4 дни. Високи стойности на Н са установени 2-3 дни преди 
други сеизмични събития с по-малък магнитуд. Анализът на развитието във 
времето на ширината на спектъра на сингулярност показва, че всички земетре-
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сения в изследвания времеви интервал са предхождани от минимуми от 1,5 до 4 
дни. Спектрално времевите диаграми на кохерентно поведение на сеизмичния 
сигнал за всички станции, оценени във времеви прозорец 7200 минути (5 дни) 
с отместване 60 минути (1 час) за интервала време 06.–28.10.2018 г., показват 
синхронизация на станциите в епицентралната зона от 9 до 3 дни преди земе-
тресението във Вранча. За по-отдалечените станции синхронизацията на сеиз-
мичния сигнал започва 9 дни преди земетресението.

В настоящата статия е описан математическият апарат за преход от анализ 
на първичните сеизмични записи към изследването на вариациите на мулти-
фракталните статистически параметри Δα (ширина на спектъра на сингуляр-
ност F(α), α (показател на Хърст), спектър на сингулярност F(α) и спектрална 
мярка на кохерентността. Представена е и последователността от математиче-
ски операции, приложена в наши предишни изследвания, съвместено с реални 
примери от тях. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМА

В последните години нараства броят на научните публикации, посветени 
на сеизмопрогностичните свойства на сеизмичния шум (Sobolev et al., 2008; 
Lyubushin et al., 2006). В статиите на Lyubushin (2007, 2008) са представени ре-
зултати от изследвания, които показват, че няколко дни преди силни земетресе-
ния в записите на сеизмичния шум се появява ефект на линейна синхронизация 
на колебанията в диапазона минута–десетки минути. Използван е математиче-
ският апарат за изчисляване на каноничната корелация и кохерентност, прило-
жен за анализа на вариациите на параметрите на мултифракталните спектри на 
сингулярност на вълновите форми на микросеизмичния шум. С използването 
на такъв подход са определени относително малки по продължителност ефекти 
на синхронизация на сеизмичния шум от 3 до 5 дни преди Кроницкото земетре-
сение в Камчатка (05.12.1997 г., Мw=7.8); от 3 до 7 дни преди земетресението в 
Хокайдо (25.09.2003 г., Mw=8.3) и повече от месец преди земетресенията на о. 
Суматра (26.12.2004 г. Mw=9) и Япония (11.03.2011 г., Мw=9). 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

Под термина „случайни флуктуации“ се имат предвид постоянни колеба-
ния със сравнително неголеми амплитуди, несъдържащи както „събития“, така 
и някакви ярко изразени монохроматични компоненти.

Разумен довод за това, че сеизмичният шум, както и случайните флуктуа-
ции на което и да е геофизично измерване, достатъчно добре се описват от мо-
дела на мултифракталния случаен процес, е, че при натрупването и последващо 
освобождаване на тектонска енергия важна роля играят йерархията и блокова-
та структура на земната кора. Всеки голям блок (примерно литосферна плоча) 
е разбит на няколко по-малки, а те от своя стрaна на още по-малки и т.н. до 
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най-малките структурни единици от типа на кристали и песъчинки. Забележи-
телно е, че в йерархията има подреденост: всеки блок от по-високо ниво се със-
тои от един и същи брой блокове от по-ниско ниво (Lyubushin, 1991). По този 
начин в блоковия строеж на земната кора се наблюдава основното свойство на 
фракталното множество – независимост на структурата от мащаба. Степента на 
свързаност между малките блокове е непостоянна. Те се консолидират в по-го-
леми блокове и отново се разпадат на съставящи, при това в резултат на всеки 
един разпад се отделя сеизмична енергия. Всеки разпад на малък блок всъщ-
ност е стъпка към последваща консолидация на по-голям блок на следващото 
ниво в йерархията. Консолидацията е процесът на по-плътно „пакетиране“ на 
съставните части на блока по време на съвместните им движения (Lyubushin, 
1991).

За да се случи относително силно земетресение, е необходимо да същест-
вува консолидиран блок от висок ранг или с голям размер, в противен случай 
енергията ще се изразходва за многото взаимни премествания между малките 
блокове. Съществуването на относително голям консолидиран блок означава 
загуба на разнообразие на предавателни и резонансни свойства на средата, а 
това води до намаляване стойността на параметъра Δα, става загуба на мул-
тифракталност. Резултатът е консолодация във временни по-големи структури. 
Синхронизацията означава приближаване към силно земетресение, докато кон-
солидацията на блоковете на земната кора дава възможност да се натрупа енер-
гия, която преди се е освобождавала при сеизмични събития с малка и средна 
сила при движенията на малките блокове.

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛ НА ХЪРСТ И ШИРИНА НА СПЕКТЪРА НА СИНГУЛЯРНОСТ

Интересът към положителната стойност на оценката на постоянната на 
Хърст (Н>0) е свързан с факта, че за самоподобни процеси тя е в интервала 
0<Н<1. По тази причина Н(τ)>0 косвено се явява признак на фрактално са-
моподобно поведение на нискочестотния сеизмичен шум. Интерес представля-
ва отделянето на тези времеви прозорци и когато за всички едновременно ана-
лизирани процеси Н>0 – това е признак за нискочестотна синхронизация, която 
е възможен признак за бъдещо заметресение. 

Едно от първите изследвания на фракталните свойства на времевите редо-
ве е на американския хидролог Хърст, свързано с анализа на средногодишния 
режим на оттока на води в реките (Hurst, 1951; Feder, 1988; Mandelbrot et al., 
1969). Емпиричният закон на Хърст се заключава в съотношението  , 
където: R(τ) – разликата межу максималната и минималната стойност на на-
растване на наблюдаваната променлива за времевия интервал τ, σ(τ) – стандарт-
но отклонение. За самоподобния процес x(t) средната стойност на квадрата на 
нарастването  е приблизително . Този модел е 
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обобщен от Mandelbrot (Mandelbrot et al., 1969; Mandelbrot, 1982; Feder, 1988), 
допускайки зависимост на константата на Хърст от времето, т.е. разглежда се 
случаен процес, за който:

, 0<H(t)<1.          (1)

Процесът е наречен мултифрактално брауново движение, което описва 
плътността на разпределение на вероятността на стойностите на H(t) – мулти-
фрактален спектър на сингулярност. Спектърът на сингулярност представлява 
информативна статистика, характеризираща режима на хаотични флуктуации 
на наблюдаваната променлива.

Съществуват два подхода за оценка спектъра на сингулярност на времен-
ните редове – WTMM (Wavelet Transform Modulus Maxima) и DFA (Detrended 
Fluctuation Analysis) (Kantelhardt et al., 2002). В настоящото изследване накрат-
ко се описва използваният метод DFA.

Ако се приеме, че x(t) e случаен процес, а за  мярката за поведе-
нието на сигнала x(t) в интервала [t,t+δ] е модулът на неговото нарастване: 

, тогава средната стойност на такива оценки в 
степен q ще бъде:

.          (2)

Ако  при δ→0, т.е. съществува граница 

, тогава случайният процес се нарича мащабно-инва-

риантен. Ако зависимостта ρ(q) e линейна – ρ(q)=Hq , където H=const. 0<H<1, 
процесът се нарича монофрактален.

За изчисляването на функцията ρ(q) по крайна извадка от времевия ред x(t), 
t=1,2,…,N може да се приложи методът DFA. Ако с s се означи броят отчети, 
асоцииран с вариращия мащаб δs: δs=sΔt, и разделим извадката на непресичащи 
се малки интервали с дължина s отчета: 

          (3)

тогава

          (4)

е участък от времевия ред x(t), съответстващ на интервала . Ако  
е полиномно приближение от ред m на сигнала , оценен по метода на 
най-малките квадрати, може да се разгледа отклонението от локалния тренд:
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          (5)

и да се изчисли стойността:

,     (6)

която ще се разгледа като оценнка на . Процедурата за отстраня-
ване на тренда за всеки малък интервал с дължина s отчети е необходима, в 
случай че в сигнала присъства тренд с външен произход (сезонни, приливни и 
т.н.). Определяме функцията h(q) като коефициент на линейна регресия между 

 и . Очевидно е, че ρ(q)=qh(q), а за мо-
нофракталния процес h(q)=H=const.

Следваща стъпка в мултифракталния анализ (Feder, 1991), след определя-
нето на функцията ρ(q), е изчисляването на спектъра на сингулярност F(α), кой-
то е с фракталната размерност на множеството точки, около които показателят 
на Хелдер-Липшниц за случайни реализации на процеса x(t) е равен на α, т.е. 
такива точки t, за които |x(t+δ)-x(t)|~|δ|α, δ→0.

Стандартният подход се състои в изчисляване на статистическата сума на 
Гибс (Huang, 1967)

     (7)

и определяне на масовия показател τ(q) от условието , след което 
F(α) се изчислява съгласно формулата:

.         (8)

Сравнявайки уравнения (6) и (8), не е трудно да се забележи, че τ(q)=ρ(q)-
1=qh(q)-1. По този начин .

За монофракталния процес, при който h(q)=H=const, се получава F(H)=1 и 
F(α)=0 за ∀α≠H. В частност, положението и ширината на носителя на спектъра 
на сингулярност F(α), т.е. стойностите на αmin, αmax, Δα=αmax-αmin и α* (максимумът 
на F(α), т.е. , са характеристики на шума. Величината 
α* може да бъде наречена обобщен показател на Хърст (Любушин, 2007). За 
монофракталния сигнал трябва Δα=0, а α*=H. Относно стойността на F(α*), тя 
е равна на фракталната размерност на точките, в околностите на които е изпъл-
нено мащабиращото съотношение .
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На фиг. 1 като пример е показана графиката на оценката на спектъра на 
сингулярност на вертикалната компонента на сеизмичното колебание за сеиз-
мична станция Малопеще (МРЕР) за времеви интервал с продължителност 1 
ден (2880, половин минутни отчети). Както се вижда от фигурата, спектърът 
на сингулярност може да бъде характеризиран с два параметъра: стойността на 
Δα=αmax–αmin, която ще наричаме ширина на носителя на спектъра на сингуляр-
ност, и стойността на аргумента α*, представляваща максимума на функцията 
F(α). Обичайно F(α*)=1, т.е. стойноста на α* съответства на най-типичния по-
казател на Липниц-Холдер.  

При анализа на нискочестотните микросеизми от всяка сеизмична станция, 
след преминаване към стъпка на дискретизация ½ минута, се използват оцен-
ките на параметрите на спектрите на сингулярност в последователни пълзящи 
времеви прозорци с дължина 1 ден и отместване 1 час. По този начин се осъ-
ществява преход от последователни стойности на сеизмичния шум за всяка ½ 
минута към последователни стойности на параметрите Δα и α* за всеки ден от 
изследвания период. И двата параметъра заслужават внимание, но по-често при 
мултифракталния анализ на времеви редове се използва параметърът Δα – ши-
рината на носителя на спектъра, доколкото той непосредствено характеризира 
„степента на разнообразие“ на поведението на шума. По определение мулти-
фракталният параметър Δα е мярка за разнообразие на случайното поведение 
на сигнала. Казано не строго, той отразява броя експоненти на Липниц-Холдер. 

Фиг. 1. Илюстрация на понятието мултифрактален спектър на сингулярността: F(α) – 
мултифрактален спектър на сингулярността или фрактална размерност на множество-

то от моменти време t; Δα – широчина на носителя на F(α); α*   – обобщен показател 
на Хърст
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Намаляването на стойността на Δα свидетелства за намаляването на степените 
на свобода на системата, генерираща изучавания сигнал, т.е. увеличава се съг-
ласуваността в системата. Опитът от работата с изменението на параметрите в 
относително малки времеви прозорци обаче показва, че обобщеният показател 
на Хърст (α*) е по-малко подложен на статистически флуктуации. Стойността 
на α* харектеризира най-типичната сингулярност, която се среща най-често в 
рамките на текущия времеви прозорец.

На фиг. 2 (приложение) са представени графиките на оценката на постояна-
та на Хърст за станции от Локална сеизмична мрежа (ЛСМ)-Провадия, изчисле-
ни по същата методика (DFA), описана по-горе, за интервала 06.-28.10.2018 г. 
Параметърът на Хърст е оценен в пълзящ времеви прозорец с дължина 2880 
отчети и отместване 120 отчети.

На фиг. 3 (приложение) е представена графиката на общата оценка на па-
раметъра Δα за всички станции от локалната мрежа PLOR (т.е. средна стойност 
на Δα) преди земетресението от 28.10.2018 г. в сеизмична зона Вранча. За всяка 
станция Δα е изчислен в последователни времеви прозорци с дължина 24 часа 
и отместване 1 час по целия интервал от време (06.– 30.10.2018, 24 дни), след 
което е получена и изгладена средната стойност на параметъра за всички стан-
ции от локалната мрежа PLOR (Плоещина).

СПЕКТРАЛНА ОЦЕНКА НА КОХЕРЕНТНОСТТА

Квадратът на коефициента на корелация на два процеса на определена чес-
тота ω определя квадратичния спектър на кохерентност на тези процеси. Кано-
ничната кохерентност е обобщено понятие на спектъра на кохерентност в слу-
чая, когато вместо двойка скаларни времеви редове е необходимо да се изследва 
връзката на различни честоти на два векторни времеви редове. Например, ако 
се вземат предвид два векторни реда с различна дължина: m-мерен ред X(t) и 
n-мерен ред Y(t), и n≤m, параметарът , наричан първа (максимална) ка-
нонична кохерентност на редовете X(t) и Y(t), който в настоящия случай заменя 
обичайния спектър на кохерентност, се изчислява като максимално собственно 
число на ермитовата матрица

,            (9)

където ω-честота,  – спектралната матрица на времевия ред X(t) с раз-
мер m x m,  – крос-спектрална правоъгълна матрица с размери m x n, 

 (H-знак на ермитовото спрежение). 
Да въведем понятието покомпонентна канонична кохерентност (Lyubushin, 

2007) -  на q-мерния временен ред Z(t) като квадрат на модула на макси-
малната канонична кохерентност в случая, когато във формулата в качество на 
реда Y(t) се вземе i-тата скаларна компонента на q-мерния времеви ред Z(t), а 
в качество на X(t) – (q-1)-мерен ред, състоящ се от други компоненти. По този 
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начин  харектеризира връзката на честота ω на вариациите на i-тата ком-
понента с вариациите на всички други компоненти. Въвеждането на покомпо-
нентна канонична кохерентност позволява да се определи още една честотно 
зависима характеристика , отнасяща се до свързаността на честота ω на 
вариациите на всички компоненти на векторнич ред Z(t):

.             (10)

Стойността на k(ω) принадлежи на интервала [0,1] и колкото е по-близо 
до единица, толкова е по-силна връзката между вариацията на компонентите 
от многомерния временен ред Z(t) на честота ω. Сравняването на абсолютната 
стойност на статистиката k(ω) е възможно само за един и същи брой q едно-
временно обработвани редове, тъй като с увеличаване на q стойността на k(ω) 
намалява. Ако q=2, то оценката k(ω) става обичайният квадрат на модула на 
спектъра на кохерентност.

За отчитане на изменчивостта във времето на взаимодействието на проце-
сите е необходимо изчисленията да се правят в пълзящ времеви прозорец. Ако 
τ е времевата координата на прозорец с дължина L отчета, изчислявайки спек-
тралната матрица за извадката, попадаща във времевия прозорец, се получава 
функция с два параметъра k(τ,ω), екстремумите на която ще определят честот-
ните ленти и времевите интервли на синхронизиране на процесите.

За оценка на спектралната матрица във всеки прозорец се използва моде-
лът на авторегресия:

,           (11)

където:  – матрица на авторегресионите параметри с размери q x q, p – ред 
на авторегресия, e(t) – q-мерен времеви ред на независими случайни вектори с 
нулево средно и неизвестна ковариационна матрица , неза-
висеща от времето. Спектралната матрица се изчислява по формулата:

,    (12)

където Е – единична матрица с размери q x q.
На фиг. 4 (приложение) е представено развитието на λ(τ,ω) (или k(τ,ω) – 

спектралната мярка (Lyubushin, 2007) на кохерентно поведение на сеизмичния 
сигнал за станции PLOR1–PLOR7, във времеви прозорец 7200 минути (5 дни) с 
отместване 60 минути (1 час) за времеви интервал 06.–28.10.2018 г. (времевите 
отметки по абсцисата показват десния край на времевия прозорец). От резул-
тата може да се направи изводът, че синхронизациите на сигнала на всички 
станции започва от 17 000-та минута и достига до 26 000-та минута, т.е. от 9 до 
3 дни преди земетресението, което е в 30 278-та минута. 
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СХЕМА НА ПОЕТАПНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 
ОТ СЕИЗМИЧНИТЕ СТАНЦИИ

На фиг. 5 е представена схемата на преобразуванията на сеизмичните запи-
си. Дори след прехода към половин минутна дискретизация, получена по пътя 
на осредняване, в сеизмичните записи се съдържат високоамплитудни вариа-
ции, поради което записите са подложени на „изрязване“ на големите ампли-
тудни скокове (процедура Winsorization – Kantelhardt et al., 2002). От графики-
те на получените сеизмични записи в минутния диапазон е невъзможно да си 
представим характера на нискочестотния микросеизмичен шум, поради доми-
ниращите приливни вариации. За да бъдат премахнати, е използвана нелиней-
на прагова вайвлет-филтрация, т.е. всеки запис е подложен на бързо дискретно 
ортогонално вайвлет-преобразувание с оптимален базис, изчислен от условието 
за минимум на ентропията на разпределението на квадратите на вайвлет-коефи-
циентите. След това 1% от вайвлет-коефициентите, имащи най-голяма по модул 
стойност, независимо от нивото на детайлност, към което тези коефициенти 
принадлежат, се занулява, а с останалите коефициенти се провежда обратно 
преобразувание. Изчисляват се спектрите на сингулярност F(α) в пълзящ вре-
меви прозорец, след което се определят мултифракталните параметри Δα и α*. 

ИЗВОДИ

Ако от времевите редове на системите за геофизичен мониторинг се 
премахнат детерминираните циклични трендове със сезонен характер и въз-
действието на приливите, се проявяват основните черти на самоподобно пове-
дение за различните времеви мащаби. Положително качество на фракталния 
анализ е способността му да изследва сигнали, които от гледна точка на кова-
риационната и спектралната теория не съдържат информация и се явява „шум“.

Опитът от изучаването на случайните флуктуации на геофизичните сигна-
ли до настоящия момент позволява да се предположи, че техният анализ ще по-
могне да се създадат принципно нови методи за прогнозиране на земетресения. 
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Фиг. 5. Схема на последователните етапи на преобразуване на данните.
Използван е сеизмичен запис от станция DOB

3 Проблеми на географията, 2/2019 г. 
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Фиг. 3. Графика на средните стойности на параметъра Δα за станции PLOR, PLOR1, 
PLOR2, PLOR3, PLOR4, PLOR5 в интервала 06.–28.10.2018 г. Червените пунктира-
ни линии показват моментите на земетресението на 28.10.2018 (Вранча, 00:38:15; 

45.7/26.4; Мw=5.5) и земетресенията в района за изследвания период

Фиг. 2. Графика на изменението на Н>0 за станции AVR, BOZ, PRD, PSN, ROIA. Чер-
вените пунктирани линии показват моментите на земетресението на 28.10.2018 

(Вранча, 00:38:15; 45.7/26.4; Мw=5.5) и земетресенията в района 
за изследвания период



Ф
иг

. 4
. Ч

ес
то

тн
о-

вр
ем

ев
а 

ди
аг

ра
ма

 н
а 

ев
ол

ю
ци

ят
а 

на
 λ

(τ
,ω

) з
а 

ст
ан

ци
и 

PL
O

R
1-

PL
O

R
7



35
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ОЦЕНКА НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СУХОЗЕМНИТЕ И РЕЧНИТЕ 
ДЪРЖАВНИ ГРАНИЦИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СЪС СЪСЕДНИТЕ Ѝ СТРАНИ

Мария Грозева1

Националното географско пространство на всяка страна е свързано с простран-
ствата на съседните държави. Това географско съседство има много съществени гео-
икономически и геополитически измерения. За оценка на значението на държавните 
граници на България със съседите ѝ се прилага метод, създаден от Симонов (1970), 
модифициран и използван по-късно от Колев (2008). Образуването обаче на новата дър-
жава Косово доведе до промяна на държавната граница между Сърбия и Македония 
(сега Северна Македония). В този смисъл предлаганото изследване представлява нова 
оценка на значението на общите държавни граници на Република България със съседи-
те ѝ от първи ранг. 

Ключови думи: национално географско пространство, държавни граници, гео-
графско съседство

ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF THE LAND 
AND RIVER STATE BORDERS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

WITH THE NEIGHBORING COUNTRIES

Maria Grozeva 

Abstract: The national geographic space of   each country is directly related to the 
neighboring countries. Hence the importance of the geographic proximity, which has very 
significant geoeconomic and geopolitical dimensions. For the assessment of the Bulgarian 
state borders with the neighboring countries the author has applied an assessment method 
designed by Simonov (1970), a modified version of which was later applied by Kolev (2008). 
The emergence of the new state of Kosovo, however, changed the border between Serbia and 
Macedonia (currently North Macedonia). In this regard the paper presents a new assessment 
of the significance of the state borders of the Republic of Bulgaria, as well as an assessment 
of their significance regarding each of the neighboring countries.

Keywords: national geographic space, state borders, geographical neighborhood
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УВОД

В съвременния глобализиращ се свят икономическата интеграция между 
страните се повишава с ускорени темпове. В тази връзка границите между от-
делните държави все повече започват да се превръщат в зони за двустранно и 
многостранно сътрудничество. Едно от важните условия за международна ико-
номическа интеграция е и развитието на различните видове транспорт. Засилва 
се интересът към географските му характеристики, както и към геополитиче-
ското положение на страните.

Националното географско пространство на всяка страна се свързва непо-
средствено с тези пространства на съседните държави, които се определят като 
съседи от първи ранг. Географското съседство има важно геоикономическо и 
геополитическо измерение. 

Обикновено държавните граници се представят като естествени (природ-
ни) и политически. Това разграничение не е много точно, защото т.нар. естест-
вени граници, съобразени с конкретна физикогеографска обстановка, са про-
карвани винаги по политически или военностратегически причини и са резул-
тат от политически преговори. Те се наричат естествени граници само поради 
факта, че за прокарването им за удобство се използват природни дадености. 
Като пример може да се посочи р. Резовска /Мутлудере, по която в подписано-
то в София на 4 декември 1997 г. Споразумение между Република България и 
Република Турция е определена границата между двете страни и морските им 
пространства в Черно море. 

Географското съседство е много важен фактор за развитието на всяка стра-
на. В миналото държавните граници често пъти по политически причини са 
били пречка за осъществяване на трансгранично сътрудничество. В нашата съ-
временност особено в Европа границите вече имат друго значение. Те свързват 
държавите и са важно условие за добросъседство и взаимноизгодно сътрудни-
чество, защото не е възможно успешното развитие на която и да е страна в 
обстановка на международна изолация.

Целта на настоящата статия е да се оцени значението на държавните грани-
ци на Р. България със съседните й страни, съобразено с новото геополитическо 
положение на Балканите след появата на държавата Косово. 

MATEРИАЛИ И МЕТОДИ

Националното географско пространство на Република България предста-
влява географска система, включваща следните основни подсистеми: терито-
рия, земни недра, акватория (териториално море) и национално въздушно прос-
транство (аероторията), върху които тя осъществява правата си на държавен 
суверенитет (Колев, 2008).

Освен за оценяване значението на всяка от държавните граници за Бълга-
рия, приложеният тук метод, създаден от Симонов (1970) и модифициран от 
Колев (2008), позволява сравняване на това значение и на общата граница за 
съответната съседна държава.  
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Ако се използват логическите символи по Кондаков (1971), националното 
географско пространство на страната като система може да се представи чрез 
съставящите го подсистеми по следния начин:

T ^ U ^ W ^ A = NGS, 
където: T – територия; U – земни недра; W – акватория (териториално 

море); A – национално въздушно пространство (аероторията); NGS – национал-
но географско пространство; ̂  - знак за конюнкция (обединяване или съюз „и“).

Свързаността на дадена страна със съседните  държави по суша и/или през 
река се осъществява чрез различните гранични контролно-пропускателни пун-
ктове, през които преминават шосейните, жп и фериботни линии. Държавни-
те граници се пресичат и от различни видове тръбопроводи, електропреносна 
мрежа и други инфраструктурни съоръжения. 

Съществуват различни начини за оценка на значението на държавните гра-
ници, като според един от тях определящо е отношението между дължината на 
държавната граница и броя на изградените ГКПП. Като изходна информация 
за извършване на такава оценка служат броят и гъстотата на тези пунктове по 
съответната граница. Тези граници са сухоземни и/или речни. Информацията за 
България, Гърция, Турция и Румъния не включва морските им граници, което 
не означава тяхното подценяване, а е по причина, че те се отличават с по-осо-
бена специфика.

Откриването на ГКПП в Р. България се извършва след съгласуване със съот-
ветните компетентни органи на съседната държава и според Наредба за Гранич-
ните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС №104 от20.05.2002 г., 
в сила от 31.05.2002 г. 

При откриването на нови ГКПП се скъсява дължината от границата, която 
се пада за обслужване на едно ГКПП.

В настоящото изследване за тази цел са използвани данните за броя на гра-
ничните пунктове по границите на България със съседните ѝ страни – репу-
бликите Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция. Изчислена е 
гъстотата на тези пунктове по съответната граница, т.е. на какво разстояние са 
построени те (табл. 1, фиг. 1). 

Т а б л и ц а  1
Дължини от границите на Р. България, които се обслужват от 1 ГКПП

Граница със страна Разстояние между изградените ГКПП (km)

Румъния 50,4

Сърбия 68,8

Северна Македония 54,0

Гърция 78,7

Турция 74,3
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Според тези резултати националното географско пространство на Бъл-
гария е относително най-тясно свързано с Румъния, защото тази граница е с 
най-голяма гъстота на ГКПП (50,4 km на 1 ГКПП), докато границата с Гърция е 
с най-малка (78,7 km на 1 ГКПП).

Няма абсолютно сигурен подход за извършване на такава оценка и е най-
добре тя да се прави в комбинация от няколко метода. 

За провеждането на друго подобно изследване е необходимо да се разпола-
га с общите дължини на сухопътните и речните държавни граници на България 
и на съседните й страни. 

Изходните данни, които са използвани за целта, са поместени в табл. 2. 
В нея са посочени общите дължини на всички сухоземни и речни граници на 
Република България и на съседните ѝ страни – Ln (с индекси от 1 до 6), както и 
дължините на държавните граници на България с всяка една съседна страна – 
Nm (с индекси от 1 до 5).

Нито един от посочените методи за оценка на значимостта на държавните 
граници не е универсален, но всеки от тях дава възможност за извършване на 
анализи по отношение на свързаността на една държава с нейните съседи.

Изследване за значимостта на българо-румънската държавна граница, на-
пример, е направено от Kolev and Grozeva (2011).

Фиг. 1. Сухоземни и речни граници на Р. България със съседните й страни: 1 – столи-
ца; 2 – областен център; 3 – основни транспортни артерии; 4 – съществуващи ГКПП; 

5 – значение на границата за съответната страна (изготвила: Н. Илиева)
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Конкретният, приложен в настоящата статия, алгоритъм обхваща няколко 
стъпки, при които се използват следните формули:

(1)          Nm/L1, където m = 1,2,3,4,5 
и

(2)          Nm/Ln, където n = 2,3,4,5,6.
Чрез формула (1) дължината на съответната границата на България с всяка 

съседна държава се разделя на общата дължина на всички български граници. 
Например, дължината на българо-сръбската граница, която е 344 km, се разделя 
на общата дължина на всички български граници (1806 km), българо-румънска-
та, която е 605 km, се разделя също на 1806 km и т.н. 

След това дължината на всяка една граница на България със съседна дър-
жава се дели на сумата от дължините на всички държавни граници на тази дър-
жава чрез израза (2). Например, българо-сръбската граница (344 km) се дели 
на общата дължина на всички сръбски граници (2322 km) и по този начин се 
процедира и с другите съседни на България държави.

Според използвания алгоритъм формите на взаимоотношения между (1) и 
(2) могат да бъдат равенство:

Nm/L1 = Nm/Ln 
или някое от следните две неравенства:

Nm/L1 < Nm/Ln 
Nm/L1 > Nm/Ln 

Ако при изчисленията се получава равенство, се приема, че общата гра-
ница между двете съседни държави е с еднакво или с приблизително еднакво 
благоприятно значение за двете страни. Такъв вариант практически не същест-
вува. Обикновено винаги се получава едно от двата вида неравенства, при което 
може да се направи изводът, че общата граница е с по-голямо значение за едната 
от двете страни.

Т а б л и ц а  2
Дължина на сумарните сухоземни и речни държавни граници на България и на съсед-
ните й страни и дължини на съответните граници на България с всяка една от тях 

(поWorld Fact book, CIA)

Страна Сумарна дължина на всички сухоземни 
и речни граници (Ln) на съответната 

страна в km

Граница с България 
в km (Nm)

България 1806 (L1) -
Сърбия 2322 (L2) 344 (N1)
Сев. 
Македония

  838 (L3) 162 (N2)

Гърция 1110 (L4) 472 (N3)
Турция 2816 (L5) 223 (N4)
Румъния 2844 (L6) 605 (N5)
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ИЗВОДИ И РЕЗУЛТАТИ 

Заместването на числените стойности на дължините на всички държавни 
граници (Ln) от табл. 2 в израза (1) и извършването на съответните изчисления 
за всяка от съседните на България страни показва следните резултати:

• За българо-румънската граница: N5/L1 = 0,335;
• За българо-сръбската: N1/L1 = 0,190;
• За българо-северномакедонската: N2/L1 = 0,090;
• За българо-гръцката: N3/L1 = 0,261;
• За българо-турската: N4/L1 = 0,124.   
Същата процедура с използването на данните от табл. 2 във формула (2) 

дава следните стойности за всяка от съседните на България държави:
• За Румъния: N5/L6 = 0,212;
• За Сърбия: N1/L2 = 0,148;
• За Северна Македония: N2/L3 = 0,193;
• За Гърция: N3/L4 = 0,425;
• За Турция: N4/L5 = 0,079;
Анализът от получените вследствие на тези изчисления резултати позволя-

ва да се прецени значението за България на всяка от нейните граници. Това зна-
чение и оценка се основава на сравняването на получените числени стойности 
за всяка българска граница. Също така може да се оцени значението на общата 
граница и за съответната съседна страна.

За удобство е подходящо следното подреждане по двойки на съотношени-
ята от изрази (1) и (2): 

1. Българо-румънска:  1. Румънско-българска:
 N5/L1 = 0,335    N5/L6 = 0,212
2. Българо-турска:  2. Турско-българска:
 N4/L1 = 0,124    N4/L5 = 0,079
3. Българо-гръцка:  3. Гръцко-българска:
 N3/L1 = 0,261    L4/N3 = 0,425
4. Българо-северномакедонска:  4. Северномакедонско-българска:
 N2/L1 = 0,090    N2/ L3 = 0,193
5. Българо-сръбска:  5. Сръбско-българска:
 N1/L1 = 0,190    N1/L2 = 0,148.
За да се оцени за коя от всеки две съседни страни общата граница има 

по-голямо значение, трябва да се направят сравнения между изчислените стой-
ности на всяка двойка от тях. Това сравнение се прави двустранно. Например, 
сравняват се съотношенията от изчисленията за българо-румънската граница, 
отнасящи се и до двете страни – и за България, и за Румъния. По същия начин 
се процедира и с останалите граници.

Значението на всяка граница не е еднакво за които и да са две граничещи 
си страни. Това ясно личи от направените изчисления.

Получените неравенства и сравняването на числените стойности позволя-
ват да се направи следният анализ (фиг. 1):

1. Българо-румънската граница има по-голямо значение за България, от-
колкото за Румъния: N5/L1 (0,335) > N5/L6 (0,212)



41

Причина за тази по-добра за страната ни ситуация е, че през тази граница 
с построените и функциониращи два моста с жп и шосейни връзки при Русе 
и Видин и четирите фериботни линии (Оряхово–Бекет, Никопол–Турну Мъ-
гуреле, Свищов–Зимнич и Силистра–Кълъраш) България се свързва с Цен-
трална и Източна Европа (Молдова, Украйна и Русия). Чрез железопътните и 
шосейните линии през мостовете при Русе и Видин националната ни пътна 
мрежа се свързва с пътната мрежа на Румъния. Нашето ефективно трансгра-
нично и международно сътрудничество в много голяма степен зависи от из-
граждането на съоръжения за преминаване на р. Дунав. Те са важен елемент 
за свързването на транспортната мрежа на България с тази на страните от 
Централна и Западна Европа (Грозева, 2000). Българският сектор на р. Ду-
нав предоставя единствената възможност на страната ни за развитие на речен 
транспорт. Чрез него България осъществява важни транспортни контакти с 
редица страни от Централна Европа, които нямат излаз на море. Дунавският 
речен транспорт е съществена част от националната ни транспортна система 
и има всички основания да се смята, че за в бъдеще този път ще се използва 
по-интензивно.

Обмисля се вариант за построяването и на трети мост между България и 
Румъния, а също така се водят преговори за евентуално откриване на ферибот 
Тутракан–Олтеница. Продължава обаче да е налице проблемът с липсата на не-
обходимите съоръжения на румънския бряг. Целта на тази идея е товаропото-
ците, насочващи се към Русе и Силистра, да бъдат донякъде разтоварени чрез 
поемането им от този ферибот. 

През последните три десетилетия е намаляло използването на сухопътните 
връзки през ГКПП при Силистра, Кайнарджа, Крушари, Кардам и Дуранкулак 
поради липса на транспортна инфраструктура с международно значение. 

Общият брой действащи ГКПП на българо-румънската граница е 11.
2. Българо-сръбската граница има също по-важно значение за България, 

което се вижда от неравенството: N1/L1 (0,190) > N1/L2 (0,148)
Този факт се обяснява с обстоятелството, че през територията на Сърбия 

минават най-преките жп и шосейни пътни артерии по суша, чрез които Бъл-
гария се свързва със страните от Средна и Западна Европа. На границата със 
Сърбия са създадени 5 ГКПП – при Брегово, Връшка чука, Калотина, Стрези-
мировци и Олтоманци. Планирани са за изграждане още 3: при Салаш–Ново 
Корито (близо до Белоградчик), с. Банкя–Петачинци и Трекляно–Босилеград.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия трябва да бъде 
насочено към увеличаване на предприемаческото коопериране, сътрудничество 
в областта на транспорта, комуникациите, енергетиката, опазването на околна-
та среда и борбата с природни бедствия, а също и в областта на запазването на 
културно-историческото наследство. Пример за това е направеното през 2000 
г. предложение от група учени от България, Сърбия и Румъния да се създаде 
природно-исторически парк „Железни врати“ в граничните дунавски терито-
рии между трите страни поради наличието на уникален ландшафт и богато кул-
турно-историческо наследство от времето на римската епоха.

Между България, Сърбия, Хърватия и Румъния може и трябва да има тран-
сгранично сътрудничество. През 2012 г. е подписан меморандум за сътрудни-
чество за разработването на общ туристически маршрут за културен туризъм 
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– „По пътя на римските императори“. Основна цел на проекта е създаването на 
общ трансграничен културно-исторически туристически продукт.

3. Границата ни със Северна Македония показва, че тя е с по-голямо значе-
ние за нея, отколкото за България: N2/L1 (0,090) < N2/ L3 (0,191).

На тази граница функционират 3 ГКПП: при Гюешево, Логодаж (Станке 
Лисичково) и Златарево. Предстои да бъдат открити още 3: при Струмяни–Бе-
рово, Симитли–Пехчево и Невестино–Делчево (Черната скала). 

В сравнение с трафика през другите си ГКПП Северна Македония осъ-
ществява най-много превози през българска територия. Това се отнася особено 
за нейния достъп до пристанище Бургас, през което се доставят или изнасят 
редица товари. 

Потенциалите ни за трансгранично сътрудничество със Северна Македо-
ния са основно във: 

– Развитие на екологичен, селски, зимен, балнео- и културен туризъм в ре-
зултат на съхранена природна среда с консервирани екологично чисти природ-
ни компоненти; наличие на значителни термоминерални водни ресурси, много 
добри условия за зимен туризъм и спортове, запазени културно-исторически и 
архитектурни обекти.

– Развитие на селското стопанство, главно в производството на ранни и 
средноранни зеленчуци и плодове и развитие на винопроизводството.

– Сътрудничество в областта на висшето и средното специално образова-
ние.

4. Границата ни с Гърция има по-голямо значение за Гърция, както показва 
неравенството: N3/L1 (0,261) < L4/N3 (0,425).

В потвърждение на този резултат служи обстоятелството, че по суша Гър-
ция има транспортен достъп до Западна и Централна Европа само чрез 6-те 
ГКПП по общата ни граница: Кулата–Промахон; Илинден–Ексохи (или Гоце 
Делчев–Драма); Златоград–Термес (Ксанти); Ивайловград–Кипринос; Ново 
село (или Кап. Петко Войвода)–Орменион; Маказа–Нимфея (т.е. Кърджали–Ко-
мотини). 

Редица гръцки, а и други превозвачи, използват например фериботната 
връзка Оряхово–Бекет на р. Дунав.

В перспектива се предвижда отварянето на още 3 ГКПП  по границата с 
Гърция: при Горна Арда–Паранести (Смолян–Драма); Елидже–Ехинос (т.е. Ру-
дозем–Ксанти) и Аврен–Митриски (Крумовград–Комотини).

В областта на трансграничното сътрудничество между България и Гърция 
вече са създадени и са в процес на създаване общи договорености за регио-
нални инициативи. Подписаното споразумение за създаването на еврорегион 
„Места–Нестос“ вече е факт, като редовно се провеждат срещи между местните 
органи на властта на Хасковска област и окръг Еврос в Гърция. По същия начин 
най-голямата ни гранична планинска система – Родопите, не би трябвало да 
представлява лимитиращ фактор за транспортни, стопански и културни връзки. 
Тя дори би могла да играе ролята на интегрираща ос – като най-големия еколо-
гичен парк в Европа с изключително богато природно разнообразие. Поставено 
е началото за формирането на еврорегион „Родопи“.

5. Границата ни с Турция е с по-важно значение на нашата страна: N4/L1 
(0,124) > N4/L5 (0,079)
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Чрез 3-те ГКПП на българо-турската граница (Кап. Андреево–Капъкуле; 
Лесово–Хамза Бейли; Малко Търново) България е свързана с пътната инфра-
структура на Турция, а оттам са и най-преките пътища по суша със страните 
от Близкия и Средния изток. Затова за нашата страна тази граница има по-го-
лямо значение, отколкото за Турция, въпреки че през последните години по ко-
нюнктурни съображения добрата свързаност на националното ни географско 
пространство с това на Турция не допринася за контактите ни със съседите на 
България от втори ранг – Иран, Сирия и други близкоизточни страни поради 
политическата нестабилност в този район. С близките и недалечните райони на 
Турция обаче се извършва засилен обмен на стоки и транспортни услуги. Затова 
са предвидени за откриване още 3 ГКПП между България и Турция: при Резово; 
Странджа–Малкочлар; Белеврен–Ахметлер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всяка промяна на дължини на държавни граници води по принцип и до 
изменения в тяхното значение за съответните съседни държави. Ето защо не-
отклонно трябва да се спазва принципа за ненарушимост на тези граници. При 
известни условия обаче се стига и до такива промени – най-пресният пример за 
това е появата на новата държава Косово през 2008 г.

Налагането на икономически санкции и изолацията на някои държави, като 
Иран например, от страна на част от международната общност, пречат за осъ-
ществяването на пълноценни търговски, транспортни и други контакти. Тези 
обстоятелства за даден период от време обезсилват добрата свързаност на на-
шата страна с такива страни и райони, подложени на подобни санкции.

Може да се приеме, че настоящата статия има определено методологическо 
значение и е пример за количествена оценка на значението на държавните гра-
ници. Това е важно с оглед на възможността да се прецени влиянието на тези 
граници върху икономическото, геополитическото и транспортно-географското 
развитие на дадена страна. 
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ДИНАМИКА В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ 
СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 

Росица Микова1

В настоящата статия се разглежда динамиката в броя на населението и проблемът 
на обезлюдяване на планинските селища през периода 1985-2011 г. Извършен е структу-
рен анализ на намалението на броя на планинското население. Направена е типологиза-
ция на планинските селища в зависимост от степента на обезлюдяване и класификация 
в зависимост от броя на населението в тях. Очертани са основните ареали, засегнати в 
една или друга степен от обезлюдяване. Анализирани са основните географски, соци-
ално-икономически, демографски и други фактори, довели до процесите на обезлюдя-
ване и тяхното различно проявление в отделните части на планинските територии и в 
различните периоди.

Ключови думи: планински селища, класификация на селищата, застарялост на на-
селението, обезлюдяване 

POPULULATION DYNAMICS OF THE MOUNTAINOUS SETTLEMENTS 
IN BULGARIA 

Rositza Mikova

Abstract: The paper deals with the population dynamics and the problem of 
depopulation of the mountainous settlements in Bulgaria in the period between 1985 and 2011. 
Based on the analysis of the current state, trends and spatial characteristics, a permanent trend 
of population decrease has been established, albeit the diminishing values   of the population 
decrease rate (from –3.4% in the period 1985–1992 to –1.5% in the period 2001–2011). In 
order to trace which areas are most affected by depopulation processes, typologization of 
the mountain settlements has been made, depending on the “degree of depopulation”, using 
the Mladenov scale (2014), according to which depopulation is considered weak (values   of 
relative decrease below 10%), moderate (between 10 and 20%), significant (20-60%), critical 
(60-80%) and  irreversible (over 80%). The process of depopulation affects the majority of the 

1 Институт по аграрна икономика – София; rositzamikova@abv.bg
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mountainous settlements located in the western border regions of the country, the Strandzha-
Sakar region, the Central Stara Planina Mnt, including the regions with a high share of Turkish 
(Eastern Rhodopes) and Bulgarian Muslim population (Western Rhodopes). The classification 
of the mountainous settlements according to their population number, has established that 
the number of settlements with a population below 100 residents has increased (43%) at 
the expense of those with a population number over 500 residents (19.6%). Emigration 
and negative natural growth are the leading factors for the decrease of the population of 
the mountainous settlements in the period between 1985 and 2011. The current trends in 
the population dynamics of the mountainous settlements in Bulgaria predetermine further 
depopulation.

Key words: mountainous settlement; classification of settlements; ageing of the 
population; depopulation population; depopulation

УВОД

Може да се приеме, че обезлюдяването на планинските селища и нама-
лението на броя на жителите им започва след 1946 г. Индустриализацията и 
колективизацията в селското стопанство водят до разрастване на вътрешната 
миграция в много големи размери. Мощните миграционни потоци от селата 
към градовете поставят началото на депопулационните процеси в много ре-
гиони на България, в т.ч. и на планинските (например Средна Стара планина, 
Странджа–Сакар и др.). 

Независимо от предприетите мерки по време на социалистическия период 
преустановяването на миграционните процеси и по-нататъшното обезлюдяване 
на планинските селища не се случва и след демократичните промени в страната 
след 1989 г. и връщането на земеделската земя на собствениците й. Настъпилата 
икономическа криза и липсата на поминък, засягаща огромна част от трудос-
пособното население, са едни от главните причини немалка част от хората от 
различни краища на страната, вкл. и от планински селища, да търсят реализа-
ция и препитание към икономически по-стабилни части на България (градове, 
разположени в зоните на влияние на София, Пловдив, Бургас, Черноморското 
крайбрежие и др.) или по-добри условия за живот в чужбина. Липсата на доста-
тъчно възможности за заетост води до по-нататъшно изселване на населението 
и обезлюдяване на планинските селища. 

Темата, свързана с динамиката в броя на населението, обезлюдяването на 
територията на България (вкл. и планинските селища) и причините за това, е 
разгледана в редица публикации (Младенов, 2014, 2015; Казаков, 2014, 2015; 
Бошикьов 2006; Равначка, 2016; Рыбаковский 2008; Илиева, 2016, 2018). 

Независимо че на латински и на няколко западни езици „депопулация“ оз-
начава „обезлюдяване“, според някои автори между тези два термина същест-
вуват различия. Те са свързани най-вече с превеса на отрицателния естествен 
прираст над отрицателното миграционно салдо като водещи в структурата на 
намаление на населението. Според Бошикьов (2006) от статистическа гледна 
точка за процес на депопулация може да се говори едва при непрекъснато на-
маление на населението в течение на период, обхващащ няколко поредни пре-
броявания, какъвто процес се наблюдава в планинските селища на страната. 
Според Младенов (2014) обезлюдяване е налице, когато намалението на броя 
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на населението е в степен, в която демографските структури са крайно влошени 
и е налице трайна невъзможност за възпроизводство на населението. Същият 
автор, цитирайки Рыбаковский (2008), говори за степени на обезлюдяване (като 
процентно намаление на броя спрямо дадена базисна година) и коефициент на 
депопулация – средногодишния темп на намаление на броя на населението. В 
настоящото изследване са възприети и двата измерителя (степен на обезлюдя-
ване и коефициент на депопулация) и термините депопулация и обезлюдяване 
се използват като синоними. 

Обект на публикацията са планинските селища в Република България, а ос-
новната цел е да се разкрият общите тенденции и геодемографските особености 
в динамиката и териториалното разпределение на броя на населението в тях за 
периода 1985-2011 г. 

МЕТОДИ  НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

В настоящото изследване се разглеждат планинските селища в страната, 
отговарящи на критериите за планински райони и посочени поименно в Наред-
бата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и терито-
риалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г., 
изм. и доп., бр. 53 от 12.07.2011 г.). Съгласно тази наредба планински селища са 
землищата на населените места, които отговарят на поне на един от следните 
критерии: 

– средна надморска височина минимум 700 m;
– среден наклон на терена минимум 20 %;
– средна надморска височина минимум 500 m с комбинация със среден 

наклон на терена минимум 15 %.
За целите на изследването са използвани официално публикувани данни 

на НСИ от преброяванията населението на България за периода 1985-2011 г. 
и от ГРАО за 2018 г. (https://www.grao.bg). На базата на тях е направена типо-
логизация на планинските селища в зависимост от степента на обезлюдяване, 
като е използвана скàлата на Младенов, разработена през 2014 г. Чрез нея се 
представя относителното изменение на броя на населението между крайната 
година спрямо базисната година, измерено в проценти. При стойности под 10% 
депопулацията е слаба, между 10 и 20 % – умерена, 20-60 % – силна, 60–80 % – 
критична, а над 80% – безвъзвратна. При използването на тази скàла за базисна 
година се използва 1985 г., а за крайна – 2011 г.

Картата в настоящото изследване е изготвена със софтуера ArcMap (ArcGIS 
ESRI), версия 10.5. Статическият анализ е извършен с Excel (MSOffice).

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Планинските селища обхващат 37,7 % от територията на страната и тех-
ният брой е 1718 (в т.ч. 81 града и 1637 села), или 32,6 % от населените места 
в страната (фиг. 1). Значителният размер на територията, върху която са раз-
положени, показва, че тяхното съвременно състояние и развитие е от огромно 
значение за социалния и икономическия облик за България. Те имат важно зна-
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чение за балансираното регионално развитие и за повишаване на качеството на 
селищното и териториалното устройство. 

През 1985 г. броят на населението в планинските селища наброява 
2 846 179 д. (табл. 1). Данните сочат, че след тази година те преживяват го-
леми демографски загуби, които са резултат от значителните емиграционни 
потоци и отрицателния естествен прираст. През периода 1985–2011 г. насе-
лението на тези селища намалява с 302 487 души при средногодишен темп 
на прираст 0,99 %. 

Предвид промените в броя на населението на планинските населени места 
между последните четири преброявания, тенденциите в развитието им се про-
следява в три подпериода – 1985–1992 г., 1992–2001 г. и 2001–2011 г. 

През подпериода 1985–1992 г. броят на населението в планинските терито-
рии намалява с 96 057 д. и темпът на прираст придобива отрицателни стойности 
(-3,4 %). От сравнителния анализ на данните (табл. 1) се вижда, че това намале-
ние продължава и през следващия подпериод 1992–2001 г. – със 166 914 д., като 
и темпът на прираст има още по-неблагоприятни стойности (-6,1 %). Влияние 
върху изменението на броя на населението в планинските селища оказват смя-
ната на социално-икономическата система, настъпилата икономическата криза, 
значителните емиграции и нарастването на отрицателния естествен прираст. 

Фиг. 1. Карта на планинските селища в България 
(по данни на НСИ) 
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В резултат на ограничаване на емиграционните процеси през следващия 
подпериод 2001–2011 г. в сравнение с предишния (1992–2001 г.) броят на пла-
нинското население намалява с по-бавни темпове (39 516 д.), като и темпът на 
прираст се повишава и достига -1,5%. 

Между градовете и селата има съществена разлика в темповете на измене-
ние на броя на населението за отделните подпериоди. През всички изследвани 
години от 1985 до 2011 г. градското и селското население започва да намалява, 
като първоначално това е свързано с емигрантската вълна, а после и с отрица-
телния естествен прираст. Значително по-чувствително спада броят на населе-
нието на планинските села (33 %) в сравнение с това на градовете (12,4 %). На-
селението на градовете се увеличава поради наличие на раждаемост и заселва-
не в тях. Като основни причини за спада в броя на населението на малките пла-
нински села (особено пръснатите села в планинските части на Западна Средна 
България, Средна Стара планина, Странджанско–Сакарска област, Ихтиманска 
и Същинска Средна гора) са неблагоприятните условия за живеене в тях. Пла-
нинският релеф и граничното им положение, зле организираната социална и 
обслужваща инфраструктура, слабо развитото земеделие и други икономиче-
ски дейности и свързаните с тях високи равнища на безработица стимулират 
младите жители на тези населени места да се заселят в по-добре развитите в 
икономическо отношение райони на страната или в чужбина. Тези изселвания 
водят до по-нататъшното обезлюдяване на тези селища.

За целия разглеждан период 1985-2011 г. почти всички планински селища 
(96,3 %) се характеризират с намаление на броя на населението им. С особено 
бързи темпове това се случва в областите Габрово, Велико Търново, Кърджали, 
Смолян и др. Много от селата в тях се отличават с намален брой население или 
са напълно обезлюдени и са с характеристиките на периферни и изостанали, с 
ниско ниво на качеството на живот и с непрекъснато намаляващи функции през 
последните 30 години. 

Едва в 63 от общо 1718 планински селища се наблюдава увеличение в броя 
на населението. Това са населени места, локализирани в общините с етнокул-
турни особености – Белица, Сатовча и Гърмен (българомохамеданско насе-
ление), в Руен (турско и ромско население), както и селища, концентрирани 
главно около Софийската и Пловдивската агломерация. Този твърде малък брой 
планински селища (и то със специфични особености), които бележат известно 

Т а б л и ц а  1
Брой и темпове на изменение на населението в планинските селища 

(по данни на НСИ)

Преброяване Население 
(бр.)

Нарастване
Период Брой % Средногодишно

брой темп
1985 г. 2846179 1985-1992 - 96057 -3,4 -13722 0,99

1992 г. 2750122 1992-2001 -166914 -6,1 -18546 0,99
2001 г. 2583208 2001-2011 - 39516 -1,5 -3951 0,99
2011 г. 2543692 1985- 2011 -302487 -11 -11634 0,99

4 Проблеми на географията, 2/2019 г. 
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нарастване на броя на населението си за периода 1985-2011 г., демонстрира пов-
семестната демографска криза в териториален аспект. 

В отделни части на планинските територии в България депопулационните 
процеси се проявяват с различен интензитет (фиг. 2) и съответно с различна 
степен на обезлюдяване на населените места, за които през целия разглеждан 
период се наблюдават следните особености: 

– Слабо (под 10%) и умерено (10–20%) намаление на броя на население-
то – отличават се 31,5% от планинските селища. Това са селищата, попадащи 
във функционалната зона на влияние на София, и такива с относително запазен 
демографски потенциал (по поречието на р. Места и в Западните Родопи, насе-
лени с българомохамедани);

– Силна депопулация (между 20–60 %) – характерна е за половината от 
планинските селища (48,3 %). Според Илиева (2018) това е най-разпростране-
ната група, която обаче 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;

– Критична депопулация (60–80 %) – обхваща 13,9% от планинските сели-
ща, които спадат към категорията села с най-малко население – до 100 д. Те са 
разположени в западните погранични части на страната, Странджа–Сакар, Цен-
трална Стара планина, също и в районите с висок дял турско (Източни Родопи) 
и българомохамеданско население (Западни Родопи). 

– Безвъзвратна депопулация (над 80 %) – отличават се 109 планински села. 
Основната част от тях спадат към групата на много малките селища с изчер-
пан демографски потенциал. Те са съсредоточени основно в Източните Родопи, 
Централна Стара планина, Краище и Осоговско-Беласишката планинска редица.

Разширяването на пространствения обхват на депопулацията в планински-
те територии води до увеличаване на броя на малките села в тях (с население 
до 100 д.), заличаване на редица селища и до голяма степен на концентрация на 
населението в по-големите градски центрове. 

Т а б л и ц а  2
Разпределение на планинските селища по големина (1985–2011 г.) (по данни на НСИ)

Категория на селищата 
в зависимост от броя 

население

Преброяване
1985 г. 1992 г. 2001 г. 2011 г.

Без население 21 18 24 24
До 10 д. 20 27 57 109

От 11 до 50 д. 126 186 282 377
От 51 до 100 д. 194 247 262 242
От 101 до 200 д. 305 308 286 277
От 201 до 500 д. 461 425 366 297
От 501 до1000 д. 298 228 185 168

Над 1000 д. 293 279 256 224
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При последното преброяване през 2011 г. в 752 планински населени места 
(вкл. около 24 без постоянно население) живеят по-малко от 100 човека. В 510 
от тях жителите са под 50 души, а в 133 населени места – до 10 човека (табл. 2).

Постоянното намаление на планинското население променя структурата на 
планинската селищна мрежа и разпределението на селищата по големина (табл. 
2 и фиг. 3). Отчетливо се вижда нарастването на броя на селищата с население 
под 100 д. (43 %) и на относителния дял на най-малките селища (до 50 д.) – от 
8,5 % през 1985 г. на 28,3 % през 2011 г. Забелязва се значителен спад в броя 
на населението на планинските села с жители между 201 и 500 д., като техният 
относителен дял през 2011 г. е 17,3 %. В същото време се отбелязва и намале-
ние на дела на по-големите планински селища (над 500 д.), който през 1985 г. е 
от 34,4%, а през 2011 г. е 19,6%. Тази все по-задълбочаваща се тенденция води 
до увеличение на броя на по-малките населени места, което се отразява нега-
тивно върху развитието на планинската селищна мрежа. Една от последиците 
от обезлюдяването е заличаване на населени места от регистъра на населените 
места в България. Само за периода 2001–2011 г. са заличени 15 планински села. 
Към 2018 г. според данни от ГРАО още 84 планински села са обхванати от пъл-
но обезлюдяване. Отбелязаните прогнозни тенденции, характерни за тези села, 
протичат с различни темпове поради установените исторически особености в 
демографските процеси на регионално равнище.

Като една от главните причини броят на планинското население да нама-
лява през разглеждания период 1985-2011 г. е по-високият относителен дял на 
лицата на възраст над 65 години (17,7 %) и все по-малкият дял на лицата на въз-
раст под 15 години (12,8 %). През последното преброяване 2011 г. с най-голям 
дял на лицата на възраст над 65 години се отчитат малките села в Западните и 

Фиг. 3. Изменение в разпределението на планинските селища по големина 
(1985–2011 г.)
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Източните Родопи, приграничните селища по западната граница със Сърбия и 
Македония, Централна Стара планина, Странджа–Сакар и др. (фиг. 4). Нали-
чието на по-голям брой малки планински села, населени изцяло или предимно 
от лица на възраст над 65 години, ги обрича на бавно, но сигурно загиване и 
заличаване след време от регистъра на населените места. 

Намаляването на броя на населението в планинските селища води до огра-
ничаване и отслабване на функциите им. Малките села с жители до 100 д. не 
могат да бъдат центрове на кметства. Все по-трудно и неефективно става под-
държането на елементите от сферата на обществените услуги, като например 
медицинско обслужване, търговия, образование, транспортни и пощенски ус-
луги и др. Фактически голяма част от планинските села в момента са нежизне-
носпособни и тяхна бъдеща съдба е постепенното им отмиране. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От анализа на данните за динамиката на броя на населението в планински-
те селища за изследвания период 1985-2011 г. могат да се направят следните 
изводи:

– трайно и необратимо намаляване на броя на населението в планинските 
селища, като основен фактор са изселванията и отрицателният естествен при-
раст;

– с най-високи отрицателни стойности на темпа на прираст (-6,1 %) се от-
личава подпериодът 1992-2001 г., а с най-ниски (-1,5%) – краят на  подпериода 
2001-2011 г.;

– голяма част от планинските селища са слабо населени и с характер на 
обезлюдени територии, като в 24 села няма население, а 43 % са с население 
под 100 д.;

– наличие на по-висок дял на лица на възраст над 65 години в малките села 
(Източните и Западни Родопи, Странджа–Сакар, централните части на Старо-
планинската област, западните погранични части на страната), което води до 
по-нататъшното им обезлюдяване и ги обрича на постепенно отмиране.

Обезлюдяването в планинските селища дава основание да се търсят специ-
фични и конкретни решения, насочени към разработване на подходящи меха-
низми и програми за развитие, които да доведат до смекчаване на протичащите 
негативни демографски процеси. Спирането на депопулационните процеси и 
решаването на демографските проблеми зависят не само от националната де-
мографска стратегия, но и от конкретната регионална политика, регионалните 
особености, участието на органите на областните и общинските управи, на биз-
нес средите и неправителствени организации.

Едно от средствата за преустановяване на тези негативни процеси е възста-
новяването и развитието на традиционните български производства и земеде-
лието, което може да осигури трудова заетост и задържане на трудоспособното 
население в обезлюдяваните днес планински селища. Някои от тях са с добра 
транспортна достъпност и природни дадености, което им позволява да функ-
ционират като места за отдих и развитие на туризма основно през летния сезон. 
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МИГРАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Емилия Патарчанова1, Гергана Николова1

През последните години в нашата страна управлението на миграционните процеси 
се превръща в решаващ фактор за демографското развитие на страната. Вътрешната 
миграция е необходимо да бъде проучена, защото проблемите, които тя предизвиква от 
демографско, социално и икономическо естество, засягат все по-голяма част от населе-
нието и територията на страната ни, а често определят и общата демографска ситуация. 
Миграциите са съществен компонент в демографското развитие в изследваната терито-
рия и оказват влияние за териториалното разпределение на населението. Миграционна-
та активност на населението заедно с неговото естествено възпроизводство определят 
съвременните тенденции в демографското развитие на област Кюстендил. 

Ключови думи: миграция, всекидневни трудови миграции, механичен прираст, де-
мографско развитие, устойчивост

MIGRATION ACTIVITY OF THE POPULATION IN KYUSTENDIL DISTRICT

Emilia Patarchanova, Gergana Nikolova

Abstract: In the recent years in our country migration management is becoming a de-
cisive factor in the demographic development of the country. Internal migration needs to 
be studied, because the problems it caused by demographic, social and economic factors 
affecting an increasing part of the population and territory of our country, as determined the 
general demographic situation. The migrations are an essential component in demographic 
develop-ment in the studied area and are of great importance to the territorial distribution of 
the population. Migration activity of the population with its natural reproduction identifies 
current trends in demographic development of the territory. Internal migration processes 
have considerable influence on social and economic development of the territory. The 
current migration activity of the population will determine the future demographic and social 
situation. Population migration is a natural process of the movement and freedom of choice 
of residence, work, learning and life. Migrations have a significant direct impact on natural 
reproduction, age structure, employment, marriage and the diligence.

Keywords: migration, daily labor migration, mechanical growth, demographic 
development, sustainability
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УВОД

Миграционните процеси оказват изключително силно влияние върху де-
мографското развитие на всяка територия. Миграционната активност на на-
селението е определяща не само за настоящото състояние на демографските 
ресурси. Тя ще моделира в бъдеще икономическото и социалното развитие на 
всяка територия. Миграцията на населението е естествен процес на неговото 
движение в пространството и свобода на избор за местоживеене, работа, обуче-
ние. Самото понятие „миграция“ претърпява значителни промени през послед-
ните десетилетия, като съществено се изменя неговото съдържание (Будинов, 
Найденов, 2016).

Миграционните движения предизвикват както положителни, така и отри-
цателни последици върху демографското развитие на територията. Положи-
телните въздействия за страни като България са свързани с възможности за 
по-ефективно икономическо развитие и привличане на инвестиции, с поддър-
жане на вече усвоени територии, с подобряване на възрастовата и образовател-
ната структура на населението, с неговото по-равномерно териториално разпре-
деление, с наличие на по-високо квалифицирана работна ръка, с по-ефективно 
функционираща социална сфера и т.н. Отрицателните последици са свързани с 
влошаване на демографското състояние на територията при висока миграцион-
на активност на младото население, недостиг на квалифицирана работна ръка, 
високо текучество на работна сила при много голяма териториална подвижност 
на населението, наличие на социално напрежение от недостатъчните услуги в 
социалната сфера, поевтиняване на работната сила и др.

Обект на настоящото изследване е област Кюстендил, а предмет на проуч-
ването са миграциите на населението, разгледани в два основни аспекта: реги-
онален, свързан с миграциите към съседната област Благоевград и към столи-
цата София, и вътрешнообластен – миграциите между съставните общини на 
Кюстендилска област. Извършените на по-ранен етап проучвания и анализи на 
процесите на възпроизводство на населението в тази територия ясно показват, 
че устойчивостта на демографските ресурси в областта в краткосрочен аспект 
зависи в по-голяма степен от миграционната активност на населението, откол-
кото от процеси като раждаемост и естествен прираст. Именно затова насто-
ящото проучване е фокусирано върху миграциите с основна цел да се анализира 
миграционната активност на населението като градивен елемент за устойчиво 
демографско и териториално развитие.

ДАННИ И МЕТОДИ

Настоящото изследване се базира на официална статистическа информа-
ция от НСИ и Териториално статистическо бюро (ТСБ) – гр. Кюстендил. Из-
ползвана е също информация, предоставена от местната областна и общински 
администрации. Ограниченията при обезпечаване със статистическа информа-
ция на изследването детерминират различната продължителност на времеви-
те периоди. Периодът на изследване на миграционната активност (механичен 
прираст) е 2011–2018 г. Изследването на външните за областта миграции, както 
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и вътрешнообластните, наричани още междуобщински, са проучени и анализи-
рани за периода 2001–2014 г., а всекидневните трудови миграции – за годините 
2001–2011 г. 

Въз основа на официалната статистическа информация са направени до-
пълнителни наблюдения и проучвания и е извършен анализ чрез прилагане на 
системния и териториалния подход. Най-често използвани са следните методи 
– сравнителен географски анализ, ретроспективен анализ, анализ на докумен-
ти, наблюдение и статистически методи. За обработката и визуализиране на по-
лучените резултати са изработени графични изображения (графики, диаграми, 
таблици) с използване на подходящ софтуер (Excel 2013).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Вътрешните миграционни процеси могат и оказват силно негативно въз-
действие върху териториалното развитие на страната, районите, областите и 
общините в частност. Влиянието им е неблагоприятно върху трудовите паза-
ри, демографския, икономическия и социалния потенциал на всяка територия. 
Негативните последици от миграционната активност са свързани с бързото 
нарастване на населението в големите градове, от една страна, а от друга, 
с формирането на цели райони у нас с дефицит на население, т.е. райони, 
обхванати от трайна и нарастваща като стойности депопулация. Влошена-
та възрастова структура на населението в тези територии, крайно ниската и 
дори липсваща раждаемост, високите и много високите нива на смъртност 
задълбочават негативните тенденции и ги правят необратими. Именно зато-
ва е необходимо миграционните процеси да бъдат управлявани, да са обект 
на целенасочена политика особено по отношение на вътрешната миграция. 
Чрез миграционните процеси може да се въздейства в краткосрочен план на 
територии, обхванати от депопулация, за да не се стига до пълна загуба на 
демографски ресурси в териториален аспект. Ето защо изследването на въ-
трешните миграционни процеси в страната е крайно необходимо не само от 
чисто научна гледна точка, но и за установяване на онези опорни позиции, 
които са необходими за разработване на мероприятия в национален аспект за 
по-ефективна демографска и социална политика, политика за регулиране на 
териториалното разположение на населението в страната с оглед нуждите на 
икономическото развитие.

Логично е всяко проучване да започва с изучаване на факторите, които 
оказват най-силно влияние върху изследвания процес. В конкретния случай се 
разглеждат факторите, които стимулират миграционните процеси в област Кюс-
тендил. С особена тежест сред тях се открояват икономическите и социалните, 
следвани от психологическите, екологичните и географските. Политическите 
фактори обуславят предимно външната миграция на населението и влиянието 
им през последните десет–петнадесет години силно е намаляло (фиг. 1).  

Икономически фактори – свързани са с общото икономическо развитие 
на територията, което влияе положително върху осигуряването на трудова зае-
тост (постоянна и/или временна), възможности за по-високо заплащане и дохо-
ди, по-добри условия на труд, по-бърза професионална реализация и др.
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Социални фактори – резултат са от развитието на социалната сфера 
(инфраструктура и услуги). Големите градове и областните центрове са ес-
тествените места на локализиране на инфраструктурата не само като разно-
образие, но и като качество на предлаганите услуги. Това ги прави привле-
кателни за миграции особено за население в по-млада възраст. Традиционно 
те привличат с по-добрите си възможности за образование и здравеопазване, 
за задоволяване на емоционалните и духовните потребности и интереси на 
хората, за по-голям достъп до културните институции и пълноценен живот 
и др.

Психологически фактори – оказват влияние на населението при промяна 
на местоживеенето му. Те формират миграционни мотиви за удовлетворяване 
на личностните интереси и потребности, повлияни от ценностна система, обра-
зователен и професионален ценз, творчески нагласи и т.н. 

Екологични и географски фактори – промените в екологичните усло-
вия на географската среда и влиянието им върху някои заболявания моти-
вират макар и по-рядко миграционната активност на определени възрастови 
групи от населението (малки деца, подрастващи, хора в надтрудоспособна 
възраст и др.).

Демографски фактори – някои демографски характеристики, проявени в 
териториален аспект, също повлияват миграционната активност. Сред тях са 
някои структури на населението, сключването или разтрогването на бракове, 
модерните форми на съжителство и др.

Политически фактори – те са водещи предимно при емиграцията на на-
селението.

Фиг. 1. Фактори, обуславящи вътрешната миграция 
на населението в област Кюстендил



59

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ (2011–2018 Г.) 

Механичното движение на населението в област Кюстендил като цяло и 
по общини е проучено за периода 2011–2018 г. (фиг. 2 – приложение). На об-
ластно ниво не се откриват съществени различия в абсолютните стойности на 
механичния прираст в началото и края на периода. Негативната тенденция на 
нарастване на отрицателния механичен прираст е добре изразена в годините 
2011–2013 г. и след 2016 г. Между тях се оформя период (около 2014–2015 г.) с 
тенденция на заселване на население, своеобразен пик, който може да се свър-
же с проведените през 2015 г. местни избори. В седем от деветте общини на 
Кюстендилска област се установяват аналогични тенденции в хода на процеса 
и оформените периоди. Различия се наблюдават само в абсолютните стойности 
на механичния прираст. Двете общини, които правят изключение, са Дупница 
и Кюстендил (фиг. 2). Механичният прираст на населението в община Дупница 
намалява през първата половина на проучвания период и именно през 2015 г. 
достига най-висока отрицателна стойност, след което разликата между заселе-
ни и изселени започва да намалява. В община Кюстендил измененията на ме-
ханичния прираст през първата част от периода са аналогични на тези в пред-
ходната община. След 2017 г. обаче тенденцията се променя и през последната 
част от проучвания период това е единствената община, в която има толкова 
отчетливо изразено нарастване на броя на заселените. Това рефлектира върху 
механичния прираст и от отрицателен той преминава в положителен (фиг. 2). 

В преобладаващата част от изследваните общини механичният прираст за 
периода 2011–2018 г. е отрицателен, с най-неблагоприятни стойности са общи-
ните Бобов дол и Дупница, а с положителни са само общините Кюстендил и 
Невестино.  

Положителният механичен прираст не може да компенсира отрицател-
ния естествен прираст. Въпреки това трябва да се отчете благоприятно-
то му влияние върху броя на населението и ограничаване на депопулацията, 
подобряване на възрастовата структура на населението и макар частично, 
обезпечаване на икономиката с трудови ресурси и др.

Причините за отрицателния механичен прираст в посочените общини са 
различни. В общини като Дупница населението е с по-благоприятна възрастова 
структура в сравнение с по-малките по население общини и е с по-добро обра-
зователно равнище. Именно тези характеристики са в основата на повишена-
та миграционна активност на населението. Младите и добре образовани хора 
са по-мотивирани да мигрират, да търсят работна среда, адекватна на техните 
изисквания и очаквания, както и образователни институции за повишаване на 
квалификацията им, разнообразни и качествени социални услуги, културна сре-
да и др. В община Бобов дол основните причини за отрицателния механичен 
прираст са свързани с влошената икономическа среда, която води до отлив на 
население в трудоспособна възраст. Общината традиционно се категоризира 
като индустриално-депресивен район (Патарчанов, 2017). От по-малките по 
население общини в Кюстендилска област по-добре изразените изселвания се 
осъществяват през периода 1990–2000 г. Към настоящия момент техните въз-
можности като източници на мигранти са изчерпани в значителна степен, защо-
то преобладава възрастно население. 



60

Не всички изследвани общини се характеризират с отрицателен механичен 
прираст (2018 г.). Например, в малката по население община Невестино меха-
ничният прираст е положителен за посочената година. Заселват се 30 души, 
тъй като тя притежава сравнително добре развита социална инфраструктура, 
насочена към младите хора, много добри екологични характеристики на сре-
дата като място за живеене, достатъчно свободни жилища, които се предлагат 
на относително ниски цени и е разположена близо до градовете Кюстендил и 
Дупница. 

В методологията на НСИ се посочват следните причини за предприемане 
на вътрешна миграция: намиране на „постоянна работа“, „временна рабо-
та“, „сключване на брак“, „образование“, „живеене с (при) родители“ и др. 
(www.nsi.com).

Анализирайки статистическата информация за 2014 г. относно причини-
те за механичното движение на населението в област Кюстендил, може да се 
обобщи: най-голям брой хора мигрират по причина “образование“ – 386 д.; 
на второ място е смяна или намиране на “постоянна работа“ – 60 д.; на тре-
то –“временна работа“ – 21 д. Тези данни дават основание, да се твърди, че 
причините за изселване преди всичко на млади хора от област Кюстендил са 
свързани с повишаване или продължаване на образованието им, повишаване на 
квалификацията им или придобиване на нова, даваща възможност за започ-
ване на друга, по-платена работа, търсене на по-добри условия за работа и 
професионална реализация.

Частично потвърждение на тези резултати и изводи се откриват в сход-
но изследване на миграциите в страната и причините за тях, осъществено за 
територията на страната за периода 2001-2010 г. (Микова, 2013). В него като 
основна причина за заселване в Кюстендилска област се посочва „живеене с 
(при) родители“ (около ¾), следвана от намиране на „постоянна работа“. При 
визирането на причините за изселване от областта доминира „сключване на 
брак“ (около ½), следвана от намиране на „постоянна работа“ и „живеене с 
(при) родители“.

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОТ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ (2001-2014 Г.) 

По данни на ТСБ – гр. Кюстендил, в началото на изследвания период 
(2001 г.) 4504 лица от областта осъществяват миграционни движения. От тях 63 
% са вътрешни, а 29 % са насочени към гр. София и 6,88 % към град Благоев-
град от съседната област. 

През 2014 г. в област Кюстендил са регистрирани по-малък брой мигранти 
в сравнение с 2001 г., само 1441 лица, което е около 31 %. От осъществените 
миграционни движения 46,4 % са на територията на областта, 45,14 % са насо-
чени към гр. София и 8,46 % към град Благоевград. 

Използваната за анализа информация е налична за целия период, но между 
годините няма съществени количествени различия и затова са избрани чети-
ри години (2001, 2005, 2009 и 2014 г.), които са достатъчно представителни 
(табл. 1). 
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Анализът на статистическите данни (табл. 1) позволява да се очертаят 
следните основни тенденции, характеризиращи външните миграции на населе-
нието от област Кюстендил в периода 2001–2014 г. (фиг. 3).

• Значително намаление на броя на населението, участващо в миграции. 
Тенденцията е трайна, добре изразена и необратима. Доказва, че се „върви“ към 
затихване на процеса поради изчерпване на ресурсите в териториален аспект, 
които го „захранват“;

• Намаление с около 20 пункта на относителния дял на населението, кое-
то извършва миграции в границите на проучваната територия, респективно на-
раства миграцията извън областта. Това е сериозна заплаха за икономическото 
развитие на Кюстендилска област в бъдеще, защото тя губи трудови ресурси с 
високо образователно равнище.

• По-голяма част от външната миграция се осъществява към София (над 80 
%), въпреки че разстоянието е по-голямо. Тенденцията на нарастване е отчетли-
ва и доказва нарасналата мобилност на населението. Утвърждава се нов модел 
на поведение в обществото, при който местоработата е водеща при определяне 
на местоживеенето, а не обратното. 

• Нарастване, макар и по-слабо изразено (с около два пункта), на броя на 
населението, което мигрира към Благоевград  (табл. 1). Водещ мотив е получа-
ването на по-добро средно и висше образование. На второ място е намирането 
на постоянна или временна работа (фиг. 3).

Обобщавайки периода 2001-2014 г., се оформят следните изводи: наблю-
дава се  тенденция на “затихване“ на миграциите вътре в областта и увели-
чаването им извън територията ѝ. Основно те са насочени към най-близко 
разположените и икономически най-развитите центрове в региона. Най-при-
влекателни за заселване са големите градове София и Благоевград, като опре-
делено столицата е лидер в това отношение. Според Алексиев, Радев (2016) 
област Кюстендил за периода 2007-2015 г. е на трето място в страната по отно-
сителен дял на населението, насочило се към столицата (43,8 %), след Софий-
ска и Пернишка област.

Причините за миграционната активност са свързани със: наличието на раз-
нообразни работни места, по-добре платени в сравнение с населените места, 
от които мигрира населението; по-добре развита обслужваща сфера, по-добро 

Т а б л и ц а  1
Относителен дял (в %) на мигриращи от област Кюстендил за периода 2001–2014 г. 

(по данни от ТСБ - гр. Кюстендил)

Години 2001 г. 2005 г. 2009 г. 2014 г.

Общ брой на извършилите миграции 
от област Кюстендил

4504 ж. 
(100 %)

2638 ж.  
(100 %)

1852 ж.  
(100 %)

1441 ж. 
(100 %)

В границите на област Кюстендил 63 % 51.22 % 48.16% 46.40 %

От област Кюстендил към град София 29 % 43.29 % 40.45% 45.14%

От област Кюстендил към град Благоевград 8 %  5,49% 11,39% 8,46%
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образование, здравеопазване, културни институции, предлагащи разнородни 
културни прояви, и др. Това засилва процесите на изселване на работоспособно 
младо население от област Кюстендил, което от своя страна е предпоставка за 
възникването на редица демографски, териториални, икономически и социални 
проблеми пред развитието ѝ в бъдеще. 

ВЪТРЕШНООБЛАСТНИ МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2001–2014 Г.

От особено значение за развитието на проучваната територия в икономиче-
ски и социален аспект са вътрешните миграции в област Кюстендил за периода 
2001-2014 г. Разглеждат се в два аспекта: първият – между общините, и вторият 
– между населените места в границите на всяка община (всекидневни трудови 
миграции).

Миграции между общините в проучваната територия 

Вътрешнообластните миграции съставляват 56 % от общите миграции в 
областта и са насочени предимно към двете най-големи общини Кюстендил и 
Дупница. През 2001 г. са осъществени най-големите за целия проучван период 
миграционни движения на населението между общините в област Кюстендил. 
Те са основно към общините Кюстендил (28,21 %), Дупница (20 %) и Бобов 
дол (5,48 %). След тази година се отчита спад в миграцията на населението в 
границите на областта. 

Към община Кюстендил е насочена миграцията на населението основно 
от общините Невестино и Трекляно. Причините за това са основно географски 
– те са сред най-малките не само в областта, но и в страната и общинските им 
центрове са села. Двете общини от десетилетия се развиват в хинтерланда на 
областния град (фиг. 4 – приложение).

Към община Дупница е насочен миграционният поток основно от общини-
те Бобов дол, Бобошево – с най-голям дял за 2014 г. (64,74%), и Сапарева баня. 
Тенденцията община Бобошево да бъде най-големият източник на мигранти 
към Дупница се запазва през целия изследван период. Другите две общини – 
Бобов дол и Сапарева баня, също се характеризират с относително високи стой-
ности на мигриращо население и неговият относителен дял е съответно 17,34 % 
и 25 % (2014 г.) (фиг. 4).  С най-ниски нива на мигриращо население в границите 
на областта е населението на общините Кочериново и Рила. Основната причина 
за тази тенденция е отново с географски характер – въпреки че в администра-
тивно отношение са част от Кюстендилска област, в много по-голяма степен 
гравитират към Благоевград, отколкото към Дупница, а още в по-малка степен 
към областния център Кюстендил. Освен природногеографската характеристи-
ка на територията и изградената през последните години транспортна инфра-
структура, които детерминират по-добрата свързаност на общинските терито-
рии със съседния областен град, определящо е и влиянието на най-големия в 
територията икономически, образователен и културен център през последните 
около 50 години – Благоевград,. 
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Сравнителният анализ на миграциите на населението от общините в Кюс-
тендилска област към градовете Благоевград и Кюстендил позволяват да се на-
правят следните изводи:

• През целия изследван период към град Кюстендил, въпреки че е по-малък 
от Благоевград, са насочени 99-100 % от осъществената миграция от общините 
Трекляно и Невестино, следвани от тези от община Бобов дол. 

• За проучвания период се наблюдава нарастване на миграциите на населе-
нието от община Кюстендил към Благоевград, от около 5 % (2001 г.) на 20 % в 
края на периода.

• Миграциите от малките общини (Кочериново, Рила и Сапарева баня) са на-
сочени предимно към Благоевград – 80-90 %, от община Бобошево – около 65 %.

• Изключение от посочените тенденции прави само община Дупница, тъй 
като се наблюдава изравняване на миграциите към двата областни града с малко 
доминиране на Благоевград (табл. 2).

Всекидневните трудови миграции – елемент на устойчиво 
демографско развитие 

Всекидневните трудови мигранти са една от важните групи на пазара на 
труда от аналитична гледна точка, тъй като илюстрират неговата адаптивност и 
мобилност по отношение на трудовия ресурс. Това са хора, които живеят в едно 
населено място, но ежедневно напускат пределите му, за да работят в друго. 

Т а б л и ц а  2 
Мигрирали (в бр.) от общините в област Кюстендил към градовете Благоевград и 

Кюстендил за периода 2001–2014 г. (по данни от ТСБ – гр. Кюстендил)

Миграции 2001 г. 2005 г. 2009 г. 2011 г. 2014 г.
        Към град

От община
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Бобов дол 8 54 10 37 11 19 6 20 7 17
Бобошево 11 3 14 1 8 1 2 5 2 3
Кочериново 170 6 29 4 59 3 53 6 42 1
Кюстендил 44 960 37 481 38 257 19 184 34 168
Невестнино 0 157 1 57 0 36 1 23 0 27
Рила 25 1 49 1 19 3 2 2 12 0
Сапарева баня 3 0 4 2 8 0 1 0 7 0
Дупница 49 51 40 34 68 28 11 31 18 10
Трекляно 0 39 0 9 0 5 0 3 0 0
Общо 320 1271 184 626 211 352 95 272 122 226
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Често миграциите, които извършват тези заети лица, са между селища, разполо-
жени в различни общини и дори различни области, които невинаги са съседни. 
Именно затова една от целите на настоящото изследване е проучването на все-
кидневните трудови миграции, които извършват част от заетите лица, живеещи 
на територията на Кюстендилска област. От статистическа гледна точка при 
този анализ се използва информация, получена по официален начин от ТСБ 
– гр. Кюстендил, която се набира само при извършване на преброяване на на-
селението в страната, като за 2011 г. тя е осигурена за шест от деветте общини 
в областта.

В област Кюстендил за 2001 г. по данни на НСИ броят на заетите е 50 884, 
от тях 36 182 лица работят и живеят в едно и също населено място, или 71,1 %. 
Останалите 14 704 лица, или 28,91 %, са регистрирани като трудови мигран-
ти. От тях малко повече от половината пътуват само на територията на общи-
на Кюстендил (51,12 % от всички трудови мигранти), 42,86 % пътуват между 
другите общини на областта и само 6,67 % пътуват от други административни 
области (табл. 3).

От заетите лица във всяка община относителният дял на работещите в на-
селеното място, в което живеят, варира в широки граници. Най-нисък е този дял 
в община Бобов дол (36,85 %), в общините Невестино и Рила е 60–65 %, а във 
всички останали общини нараства до 75–79 %. 

В ежедневни трудови миграции са обхванати 20–25 % от заетите лица в 
преобладаващата част от общините. Интересни тенденции се разкриват в раз-
пределението на пътуващите. Например, в община Кюстендил основната част 
от заетите пътуват ежедневно от селата към града (73 %), в община Бобов дол 
56 % от пътуващите са от градове от областта, но извън общината. Подобна 

Т а б л и ц а  3
Ежедневни трудови пътувания на заетите лица в общините от Кюстендилска 

област (2001 г.)(по данни от ТСБ - гр. Кюстендил)

Област/ Община Заети лица
(бр.)

Лица, които живеят и 
работят на едно 

и също място

Лица, извършващи 
всекидневни трудови 

миграции
Обл. Кюстендил 50884 36182 (100%) 14702 (100%)
Бобов дол 8074 36,85% 63,15%
Бобошево 590 79,2% 20%
Кочериново 2060 74,95% 25,05%
Кюстендил 20915 79,58% 20,42%
Невестино 639 59,94% 40,06%
Рила 1525 64,52% 35%
Сапарева баня 1565 79,36% 21%
Дупница 15320 76,94% 24%
Трекляно 196 79,08% 20,92%
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тенденция е характерна още за общините Невестино и Трекляно. С най-висок 
относителен дял на пътуващи от градове извън Кюстендилска област са общи-
ните Кочериново – над 47 %, и Рила – 28 %, от заетите. Всички участници в 
ежедневните трудови миграции пътуват от гр. Благоевград. 

За период от десет години, между двете последни преброявания на насе-
лението, ежедневно пътуващите значително намаляват. През 2011 г. на тери-
торията на област Кюстендил 2878 лица извършват ежедневни трудови мигра-
ции. От тях 1549 пътуват към община Бобов дол, или 53,8 % от населението, 
32,9 % – към община Дупница, към община Рила – 5,6 %, към Сапарева баня 
– 3,33 %, към Кочериново – 2,89 %, и 1,5% към община Бобошево. За оста-
налите три общини от областта няма информация за ежедневните трудови 
миграции 2011 г. 

От община Дупница ежедневни трудови пътувания извършват 1480 лица 
(2011 г.). От тях 87 % пътуват към община Бобов дол, 6,2 % към община Сапаре-
ва баня, 2,02% към община Бобошево, 2,09 % към Кочериново и почти 2 % към 
община Рила. Следователно община Бобов дол се явява територия на заетост 
за основната част от лицата, извършващи ежедневни трудови миграции от 
община Дупница и в по-малка степен от останалите общини. От община Бо-
бов дол 135 лица ежедневно пътуват до своето работно място, като 99 % от 
тях пътуват до община Дупница и само 1 % към община Сапарева баня. През 
2011 г. от община Сапарева баня ежедневно за работа пътуват 741 лица, от кои-
то 79,08 % до община Дупница, 20,78 % – до община Бобов дол, и до община 
Бобошево под 1%. Ежедневно пътуващото население с цел работа извън преде-
лите на община Бобошево са 272 лица, от които 64,7 % са към община Дупница, 
28 % – община Бобов дол, 4,4 % – община Кочериново, 1,83 % – община Рила, 
и само 0,36% към Сапарева баня. Основна част от населението, извършващо 
всекидневни трудови пътувания от община Кочериново, се насочва (66,84 %) 
към най-близко разположената община Рила, 19 % към община Дупница, към 
минния център Бобов дол пътуват 8,2 %, близо 5 % работят в община Бобошево 
и под 1 % в община Сапарева баня. През 2011 г. 63 лица от община Рила рабо-
тят извън пределите на общината, но в рамките на областта, в която живеят. 
Най-голяма част от тях – 68%, работят в община Кочериново, 22,8 % – в община 
Дупница, 5,5 % – в Бобов дол, 2 % – в Бобошево,  и почти толкова в Сапарева 
баня (1,7 %). 

Всекидневните трудови мигранти обикновено изработват възнаграждение-
то си на едно място, където ползват някои услуги, но основна част от средствата 
си харчат по местоживеене, като по този начин подпомагат развитието на собст-
вения си град или село, плащат данъци и инвестират в бъдещето им. Присъст-
вието на по-високо квалифицирани специалисти, които ежедневно мигрират от 
по-голям към по-малък град, предполага предоставяне на услуги с по-високо 
качество и съответно стимулира икономическото развитие на тези по-малки на-
селени места. Високият дял на всекидневните трудови мигранти се интерпре-
тира и като показател за повишаваща се трудова мобилност на населението, а в 
дългосрочен план – и на цялостната конкуренция за кадри на пазара на труда. 
Ежедневните трудови пътувания се явяват инструмент за повишаване на зае-
тостта, особено в малките населени места и общини, намиращи се в социална 
и икономическа криза.

5 Проблеми на географията, 2/2019 г. 
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ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОТ КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

 Най-голям е делът на хората, които мигрират с цел намиране на „постоян-
на работа“. През 2011 г. 1989 жители от общия брой население в проучваните 
общини променят местоживеенето си поради смяна на своята месторабо-
та, от които 58,47 % се преместват в столицата, 37,68 % – в Благоевград, само 
3,87 % – в град Кюстендил (фиг. 5).

Столицата е най-желаното място за миграция с цел работа за населението от 
цялата страна. Изследваните общини не правят изключение от тази тенденция. 
Тя се проявява както по отношение на население от общини с по-ниско ниво 
на социално-икономическо развитие, така и от общини със средни и по-високи 
нива на развитие. Населението традиционно се стреми да търси все по-добри 
решения за собственото си бъдеще. Анализът на данните за броя на мигриращо-
то към столицата население (табл. 4), дава основание общините в проучваната 
територия да се групират по следния начин:

• Общини с над 80 % –  Бобов дол (88 %) и Сапарева баня (85%); 
• Общини с 60-80 % –  Дупница (78 %);
• Общини с под 60 % –  Бобошево, Рила и Кочериново. 
На второ място по обем на миграциите и привлекателност е гр. Благоев-

град, към който се насочват 37,6 % от мигриралото население, и едва на трето 
място по предпочитания за миграции е областният център гр. Кюстендил, с 
най-ниски нива – 3,87 % (фиг. 5).

По причина „образование“ преобладават заселванията в по-големите гра-
дове, разположени извън Кюстендилска област. Поради смяна на мястото на 

Фиг. 5. Миграции (бр.) по причина „смяна на месторабота“ в общините 
на Кюстендилска област за 2011 г. ( ТСБ - гр. Кюстендил, 2011 г.)
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учебното заведение през 2011 г. мигрират 580 души, от които 69,82 % в гр. Бла-
гоевград, 21,55 % в град София и само 8,6 % в гр. Кюстендил (табл. 5, фиг. 6,).  

Основен образователен център за населението от проучваната територия 
е Благоевград (табл. 5). Предимствата му по отношение на областния център 
– гр. Кюстендил, са свързани с наличието на висши училища (университети и 
колежи), а по отношение на столицата – близостта до родните места, както и 
по финансови причини. В аспекта получаване на образование общините, чиито 
жители мигрират в Благоевград, за да получат образование, също оформят три 
групи: 

• Общини с над 90 % мигрирало население – най-близко разположените 
Кочериново и Рила;

Т а б л и ц а  4
Относителен дял (в %) на населението в област Кюстендил за 2011 г., сменило свое-

то местоживеене по причина “месторабота“ (по данни от ТСБ - гр. Кюстендил)

        Миграции

Община

Месторабота
Общо

(в брой)
Гр. София (%) Гр. Благоевград 

(%)
Гр. Кюстендил 

(%)
Бобов дол 198 88,8 6,56 4,54
Бобошево 54 53,3 35,1 11
Дупница 921 78,17 15,85 5,97
Рила 102 20,5 78,4 0,98
Сапарева баня 214 85,9 1,21 2,8
Общо 1989 1163 (58,4%) 749 (37,6%) 77 (3,87%)

Т а б л и ц а  5 
Относителен дял на мигриралите (%) от общините от област Кюстендил 

по причина „образование“ (2011 г.) (по данни от ТСБ - гр. Кюстендил)

Място 
на учебно 
заведение

Учащи Местоживеене (община)

Общо % Бо
бо

в 
до

л

Бо
бо

ш
ев

о

Д
уп

ни
ца

К
оч

ер
ин

ов
о

Ри
ла

С
ап

ар
ев

а 
ба

ня
Общо 
(в брой)

580 89 36 180 128 88 59

Гр. София 125 21,5 16,9% 11,1% 40,5% 0,78% 4,54% 47,5%
Гр. Благоевград 405 69,8 48,3% 75% 56,1% 99,2% 94,3% 40,7%
Гр. Кюстендил 50 8,60 34,8% 13,8% 3,3% - 1,13% 11,9%
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• Общини с между 50–90 % – Дупница и Бобошево; 
• Общини с под 50% – Сапарева баня и Бобов дол (табл. 5).
Мобилността на работната сила има професионално и географско изме-

рение. Професионалната мобилност и обучението през целия живот са сред 
най-важните определящи фактори за икономически растеж, но и за адаптиране 
на работещите към новата икономическа ситуация и за развитие на икономика-
та на знанието. Наред с това и по-добрата географска мобилност може да играе 
значима роля, като отговаря на дефицитите на работна сила и благоприятства 
икономическото развитие. „На съвременния етап мигриращите са една сложна 
съвкупност от гледна точка на техните демографски характеристики, произход, 
образование и професионален статус. Те са различни и спрямо причините и 
мотивите, които определят тяхната мобилност.“ (Владимирова, 2011).

Миграциите оказват влияние върху:
 Развитието на демографските процеси – променя се гъстотата на на-

селението в територии, приемащи мигранти, както и в тези, отдаващи мигранти, 
влошава се полово-възрастовата структура и възпроизводствените възможнос-
ти, променя се образователната структура, населението застарява, увеличава се 
отрицателния естествен прираст и др. 
 Териториалното разпределение на населението – достига се до сери-

озен дисбаланс: депопулация на селски и планински територии и струпване на 
население в урбанизационните центрове, което води до ситуиране на редица 
проблеми, свързани с обслужването му, осигуряването на жилища, натоварва-
нето на транспортната мрежа, екологичните параметри на средата и др. 

Фиг. 6. Миграции по причина „образование“ за 2011 г. в общините 
от Кюстендилска област (ТСБ - гр. Кюстендил, 2011 г.)
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 Развитието на селищната мрежа – нарушаване на дисперсността и 
оптималната гъстота в териториален аспект, „свиване“ по посока на транспорт-
ни артерии и коридори и около големите градове.
 Развитието на социалната сфера – влиянието е косвено чрез проме-

ните, които мигрантите внасят в характеристиките на демографските ресурси в 
конкретната територия и развитието на подходящи за населението елементи от 
социалната сфера, като инфраструктура и услуги.
 Развитието на икономиката – проявява се по различен начин в терито-

рии, отдаващи мигранти, и в територии, които приемат такива. Чрез образова-
телния и професионалния си профил мигрантите влияят върху конкуренцията 
на пазара на труда и цената на работната сила, определят частично специализа-
ция на икономиката в териториален аспект и т.н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрицателните стойности на механичния прираст в общините от област 
Кюстендил се отразяват неблагоприятно върху количествения и качествения 
състав на населението ѝ. Географските особености на територията детермини-
рат пространствената организация на населението, а изследваната област е с 
добри географски особености и затова е целесъобразно те да бъдат използвани 
с оглед на постигане на устойчиво териториално развитие.

При съвременните икономически условия в страната и икономическото 
развитие на област Кюстендил от особена важност е да се съхрани състоянието 
на демографските ресурси и в по-далечна перспектива – да се развие човешкият 
капитал. Създаването на по-големи възможности за реализация на население-
то, осигуряването на равен достъп до всички видове услуги и прилагането на 
комплекс от мерки и средства на местно ниво може да ограничи миграционната 
активност извън територията да областта и да съхрани местните демографски 
и трудови ресурси.

Подобряването на качеството на живота с приоритет към младите хора във 
всичките му аспекти – образование и квалификация, трудова реализация, се-
мейство и деца и др., ще ги насърчи и задържи, за да се реализират на терито-
рията на общините, респективно – областта. Към настоящия момент местните 
икономически, социални, териториални характеристики на проучваната тери-
тория – област Кюстендил, са определящи не само настоящата миграционна 
активност, но и бъдеща такава.
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Фиг. 2. Механичен прираст на населението (в абсолютни стойности) в об-
ласт Кюстендил за периода 2011-2018 г. ( НСИ, 2019)
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РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В БЪЛГАРИЯ

Георги Железов1, Стоян Недков1

Представената статия разглежда развитието на идеите и изследванията на ланд-
шафтната наука в България. Обособени са три периода, маркиращи основните пости-
жения в областта на ландшафтознанието в България. Направен е обзор на публикациите 
в областта на ландшафтните изследвания в България, екосистемните стоки и услуги и 
създадените основни ландшафтни карти и картни произведения.

Ключови думи: ландшафт, наука, изследване

DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE RESEARCHES IN BULGARIA

Georgi Zhelezov, Stoyan Nedkov

Abstract. The article explores the development of landscape ideas, landscape researches 
and landscape science in Bulgaria. There are three periods marking the main achievements 
in the field of landscape science in Bulgaria. An overview of the publications in the field of 
landscape researches in Bulgaria, ecosystem services and the main landscape maps and map 
products are created.

Key words: landscape, science, research

Разнообразието на ландшафти в природата е резултат от непрекъснатото 
функциониране на природните комплекси и съставните им компоненти. Този 
процес се осъществява под действието на система от фактори, които опреде-
лят кръговрата на веществата и енергията. В резултат на обмена на енергийни 
потоци и миграцията на веществата в ландшафтите се създава собствена инди-
видуалност, която се изразява в спецификата на неговите компоненти и цялост-

1 Департамент География, НИГГГ – БАН; gzhelezov@abv.bg, snedkov@abv.bg
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ната им характеристика. Във всяка отделна територия комплексът от фактори 
създава точно определена индивидуалност. В съвременния етап динамиката и 
развитието на ландшафтите е свързано с нарастващото влияние на антропоген-
ното въздействие. Съвременният облик и структура на ландшафтите е резултат 
от комплексното въздействие на природните и антропогенните фактори. Имен-
но тези факти определят важността на ландшафтините изследвания, анализи, 
оценки и експертизи.

Развитие на ландшафтните идеи, ландшафтните изследвания и ландшафт-
ната наука в България може да се разгледа в три основни периода:

1. Развитие на ландшафтните изследвания в България в периода 1893–
1969 г.

2. Развитие на ландшафтните изследвания в България в периода 1970–
2001 г.

3. Развитие на ландшафтните изследвания в България след 2001 г.

РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
В ПЕРИОДА 1893–1969 Г.

Няколко чужди учени (Fischer, 1893; Maull, 1929; Burchard, 1929) предста-
вят най-ранните разработки в областта на ландшафтните изследвания на бъл-
гарските земи. Те могат да се считат за първите ландшафтни изследвания и 
ландшафтни поделби на Балканския полуостров и българските земи. По данни 
от студията „Ландшафтно поделение на България“ на Батаклиев (1934) това са 
следните публикации:

– Theobald Fischer (1893) – в географския сборник „Landekunde von 
Europa“ под редакцията на Alfred Kirchoff, където има специална част „Die 
sudosteuropasche Halbinsel (=Balkan)“.

– Otto Maull (1929) – в „Encyklopedie der Erdkunde“ в частта „Landekunde 
von Sudeuropa“, издадена от Oskar Kende, е направено ландшафтно поделение 
на Балканския полуостров.

– Alb. Burchard (1929) – в „Handbuch der geographischen Wissenschaft“, из-
дадена от Fritz Klute, където има част за България с ландшафтна подялба.

Първите разработки в областта на ландшафтните изследвания в България 
са свързани с работата на Жеко Радев (1921), Димитър Яранов (1933), Иван Ба-
таклиев (1934) и Игнат Пенков (1943).

Жеко Радев пръв използва термина ландшафт в работите си за планинските 
територии на България. Димитър Яранов също го използва при изследването на 
гр. Разлог.

Иван Батаклиев през 1934 г. представя първото фундаментално изследване 
в областта на ландшафтознанието в България, озаглавено „Ландшафтно поде-
ление на България“ (Фиг. 1). Базирайки се на постиженията в този труд, Иван 
Батаклиев е определен от Велчев, Пенин, Тодоров и Контева в монографията 
“Ландшафтна география на България“ (2011) като „родоначалник на българско-
то ландшафтознание“.

Определени възгледи за ландшафтите в теоретичен аспект изказват и 
Живко Гълъбов (1946) и Любомир Динев (1942), предлагайки термина „земе-
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облик“. Анастас Бешков също споделя възгледите на Батаклиев (1934) за ланд-
шафтната подялба на България в своите разработки за стопанството и особено 
за стопанската подялба на България (1934).

Игнат Пенков публикува през 1943 г. студията „Културен ландшафт“, като 
поставя началото в развитието на антропогенното ландшафтознание.

РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
В ПЕРИОДА 1970-2001 Г.

През 70-те години на XX век ландшафтните изследвания в България се въз-
раждат. За начало на този процес може да се счита статията „Състояние, задачи 
и перспективи на физическата география“ с автори Иванов, Димитров, Пенчев 
(1970). Определени са две направления, като второто е ориентирано към из-
следване на „структурата на физикогеографските комплекси – ландшафти“.

Фиг. 1. Титулна страница на студията 
„Ландшафтно поделение на България“ 

от проф. Иван Батаклиев (1934)
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В структурно-административно отношения има три ключови момента за 
развитието на ландшафтознанието в България със създаването на:

– Катедра по Ландшафтознание и опазване на околната среда в Геолого-ге-
ографския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1970 г.

– Секция по Ландшафтознание и опазване на околната среда към Географ-
ския институт на БАН през 1973 г.

– Научно-учебен ландшафтен стационар в гр. Земен през 1974 г.

ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ

Публикации в областта на ландшафтните изследвания могат да бъдат обо-
собени два раздела:

1. Теоретични ландшафтни изследвания

Благоева, Е., П. Петров, Т. Къндев (1979), Велчев, А. (1981, 1997), Велчев, 
А., В. Иванов, М. Щерева, А. Цветков (1982), Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров 
(1994), Георгиев, М., П. Петров (1990), Данева, М. (1978), Данева, М., К. Мишев 
(1981), Йорданова, М., С. Велев (1985), Контева, М. (1983), Мишев, К. (1988), 
Николов Б. (1998), Пенин, Р. (1997, 2000, 2000), Петров, П. (1972, 1980, 1990, 
1990, 1997), Петров, П., А. Попов, Г. Балтаков (1989), Петров, П., А. Попов 
(1992), Попов, А. (2001), Стоилов, Д. (1997), Тодоров, Н. (1997).

2. Регионални ландшафтни изследвания

Благоева, Е., М. Контева, Й. Захариева (1984), Борисова, Б. (1999), Великов, 
В. (1976, 1979), Велчев, А. (1979, 1983, 1998, 2000, 2001), Велчев, А., Б. Вичик 
(1989), Велчев, А., А. Асенов (1992), Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров (1994), 
Велчев, А., Н. Тодоров, К. Костадинов (1994), Георгиев, М., П. Петров, А. Вел-
чев (1981), Железов, Г., С. Недков (1999), Контева, М. (1980, 1981, 1992, 1992, 
1993, 1994), Контева, М., Р. Пенин, А. Велчев, Н. Тодоров (2001), Къндев, Т. 
(1977, 1983, 1984, 1985, 1986), Мишев, К., М. Данева, И. Вапцаров (1980), Нам, 
К. (1993, 1997, 2001), Недков, С. (2000), Николова, Н., А. Гиков, Ц. Коцев, Г. 
Железов (1997), Пенин, Р. (1988, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1995), Пенин, Р., 
А. Велчев (1992, 1995), Пенин, Р., А. Велчев, Н. Тодоров (1995, 1995), Пенин, Р., 
Т. Тонева (1995), Пенин, Р., Д. Димитров (1995), Пенин, Р., П. Димитров (1996), 
Пенин, Р., В. Чернев (1997) Пенин, Р., З. Чолакова (1997), Пенин, Р., А. Гиков 
(1999), Пенин, Р., Н. Николова (2000), Пенин, Р., Х. Стоянов (2000), Пенин, Р., 
Ц. Коцев (2001), Петров, П. (1985), Петров, П., С. Велев, А. Велчев (1981), Пе-
тров, П., А. Велчев, В. Великов, Т. Къндев (1983), Петров, П., Д. Апостолов, 
Н. Берачушвили (1984), Петров, П., А. Велчев, В. Великов, Т. Къндев (1986), 
Петров ,П., А. Велчев (1992), Попов, А. (1985, 1986, 1987, 1992), Тодоров, Н. 
(1995), Тодоров, Н., А. Велчев (1999), Тодоров, Н., С. Недков (2001), Христов, 
Т., Е. Благоева (1977).
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През този период са разработени няколко класификационни системи на 
ландшафтите в България:

– Създадена е класификационна система на ландшафтите в България, раз-
работена от Петров (1974, 1979) с карта в М 1: 400 000, базирана на класифика-
ционната система на Гвоздецки (1972).

– Колектив, ръководен от Стоилов (1979) разработва ландшафтно райони-
ране на България с оглед нуждите от опазване на природната среда.

– Създадена е класификационна система на ландшафтите в България, раз-
работена в първи вариант от Берачушвили, Велчев, Тодоров (1989) и втори ва-
риант от Велчев, Тодоров, Асенов, Берачушвили (1992) с карта в М 1:500 000, 
базирана на класификационната система на Берачушвили (1970).

– Създадена е класификационна система на ландшафтите в България от 
Петров, Попов, Балтаков (1989). 

– Създадена е геоекологична класификация на ландшафтите в България от 
Попов (2001).

В този период се обособяват и получават силен подем в развитието си  
следните основни ландшафтни направления:

– Теоретико-методологично.
– Геохимия на ландшафта.
– Геофизика на ландшафта.
– Антропогенно ландшафтознание. Трансформация на ландшафтите.
– Ландшафтна екология.

РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
СЛЕД 2001 Г.

В този период продължава развитието на изследванията в областта на гео-
химия и геофизика на ландшафта и антропогенна трансформация на ландшафт-
ното разнообразие.

Утвърждава се Ланшафтната екология и Ландшафтното планиране като во-
дещи научни дисциплини.

Наблюдава се значителен ръст в разработките, свързани с решаването на 
различни на научно-приложни проблеми, особено в областта на ОВОС, еко-
логични оценки и оценки по съвместимост. Всички те имат комплексен, ин-
тердисциплинарен характер и се развиват в тясно сътрудничество с експерти в 
областта на геологията, биологията, екологията, химията, археологията, демо-
графията, икономиката и други науки.

Започват да се публикуват много изследвания в нова област на научното 
познание – Екосистемните стоки и услуги.

ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ

Публикациите в този период в областта на ландшафтните изследвания са 
обособени два раздела (теоретични и регионални). Самостоятелно се разглеж-
дат публикациите в областта на екосистемните стоки и услуги и ландшафтните 
карти и картни произведения.
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1. Теоретични ландшафтни изследвания

Борисова, Б. (2013), Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева (2011), 
Нам, К. (2003, 2013), Пенин, Р. (2007), Пенин, Р., Е. Николова, З. Калева (2003), 
Тодоров, Н. (2004).

2. Регионални ландшафтни изследвания

Велчев, А. (2008), Велчев, А., Г. Петров (2007), Джокова, М., Ц. Коцев 
(2003), Железов, (2006), Железов, (2007), Железов Г., М. Илиев (2003), Китев, 
А. (2017), Китев, А., М. Контева, Р. Вацева, Р. Пенин (2014), Контева, М., Р. Пе-
нин, З. Чолакова (2009), Коцев, Ц., З. Чолакова, Т. Попова, К. Чакалов (2005), 
Коцев, Ц., М. Николова, З. Чолакова, С. Недков (2009), Коцев, Ц., Г. Железов 
(2014), Коцев, Ц., В. Стоянова, Я. Петкова, Н. Дякова (2015), Недков, Ст. (2005, 
2006, 2007, 2008), Пенин, Р. (2007, 2008,), Пенин, Р., В. Стоянова (2002), Пенин, 
Р., Ц. Богданов (2002), Пенин, Р., Б. Попдимитров (2002), Пенин, Р., Е. Гачев 
(2003), Пенин, Р., П. Тановска (2004), Пенин, Р., Р. Рангелова (2005), Пенин, Р., 
Й. Цветков (2007), Пенин, Р., А. Китев (2016), Пенин, Р., Л. Семерджиева (2018), 
Филчева, Е., Ц. Коцев, З. Чолакова, К. Чакалов, Т. Попова (2011), Чолакова, З., 
Ц. Коцев, К. Чакалов, Т. Попова, Г. Сенгалевич (2007), Bird, G., P.A. Brewer, 
M.G. Macklin, M. Nikolova, T. Kotsev, M. Mollov, C. Swain (2010a, b, c), Bird , 
G., P. Brewer, M. Macklin , M. Nikolova, Ts. Kotsev, M. Sima, M. Mollov (2010), 
Iankov, S., M. Nikolova, S. Nedkov (2004), Kotsev Ts., V. Mladenova, Z. Cholakova 
(2006), Nedkov, S., M. Nikolova, S. Iankov (2005), Nedkov, S., T. Kumpula, M. 
Nikolova (2007), Nikolova, M., S. Nedkov, D. Semmens, S. Iankov (2007), Simmler, 
M., E. Suess, Christl, I., T. Kotsev, R. Kretzschmar (2016), Simmler, M., J. Bommer, 
S. Frischknecht, I. Christl, T. Kotsev, R. Kretzschmar (2017).

ЕКОСИСТЕМНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Boyanova, K., Nedkov. S., Burkhard, B. (2014, 2016), Burkhard, B., F. Kroll, 
S. Nedkov , F. Müller (2012), Nedkov, S. (2010, 2011), Nedkov, S., B. Burkhard 
(2012), Nedkov, S., K. Boyanova, B. Burkhard (2015), Nedkov, S., Zhiyanski, 
M., Dimitrov, S., Borisova, B., Popov, A., Ihtimanski, I., Yaneva, R., Nikolov, P., 
Bratanova-Doncheva, S. (2017), Nedkov, S., Borisova, B., Koulov, B., Zhiyanski, 
M., Bratanova-Doncheva, S., Nikolova, M., Kroumova, J. (2018), Yaneva, R., G. 
Zhelezov (2014), Zhelezov, G. (2011, 2012).

ЛАНДШАФТНИ КАРТИ И КАРТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Специално място трябва да се отдели на създадените картографски проду-
кти в областта на ландшафтознанието.

– Батаклиев, И. (1943) в работата си „Ландшафтно поделение на България“ 
представя три карти, една от който авторска – 1. Ландшафтно поделение на Бал-
канския полуостров според Otto Mault; 2. Ландшафтно поделение на България 
според Alb. Burchard;  3. Ландшафтно поделение на България.

– Петров, П. (1979). Ландшафтна карта на България в М 1: 400 000.
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– Велчев, А., Н. Тодоров, А. Асенов, Н. Берачушвили (1992). Ландшафтна 
карта на България в М 1: 500 000.

– Гиков, А., Ст. Недков. (2008). Атлас на съвременните ландшафти в Родо-
пите. Изд. на проект „Родопи“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нуждите на съвременното общество и стопанство налагат да се изследват 
закономерностите на формирането и териториалното разпределение на природ-
ните условия и ресурси, диференциацията на природните териториални систе-
ми, опасността от проявата на неблагоприятни природни процеси и явления и 
оценка на риска от тях, взаимодействието между природната   и обществената 
система и степента на антропогенно натоварване и трансформация на терито-
рията. Поради интердисциплинарния характер на повечето изследвания, спе-
циалистите географи работят в колективи със специалисти от други области на 
науката (геология, биология, химия, почвознание и др.).

Съвременото състояние на ландшафтните идеи и изследвания показват 
тенденции към развитие на проучванията в следните областта през последните 
десет години:

– Структура и динамика на ландшафтното разнообразие.
– Преобразуваност и трансформация на ландшафтите.
– Екосистемни стоки и услуги.
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