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ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО
ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО
Пело Михайлов1
DOI: https://doi.org/10.35101/prg-2020.1-2.1
В статията за първи път са представени всички членове учредители на Българското географско дружество и разпределението на длъжностите в неговото първо настоятелство от 1918 г. Публикувани са два документа – препис на учредителния протокол на
Българското географско дружество от 1918 г. и списък на членовете учредители. Всеки
от двадесет и тримата учредители от политическия, културния, научния и стопанския
елит на тогавашна България е представен чрез кратки биографични бележки. Сред тях
са имената на един генерал, двама премиери, трима министри, четирима посланици,
петима ректори, шестима журналисти, седем народни представители, осем академици
и член-кореспонденти и общо дванадесет професори, от които само трима се занимават
професионално с география – проф. Жеко Радев, Жечо Чанков и Иван Пастухов.
Ключови думи: Българско географско дружество, учредителен протокол, членове
учредители.

TO THE FOUNDING MEMBERS OF THE BULGARIAN
GEOGRAPHIC SOCIETY
Pelo Mihaylov
Abstract: The current article presents all the founding members of the Bulgarian
Geographic Society as well as the distribution of the job positions in the first Board of
Trustees since 1918. Two documents have been published – a copy of the Founding protocol
of the Bulgarian Geographic Society, 1918 and a list of the founding members. Each of the
twenty-three founders of the political, cultural, scientific and economic elite of Bulgaria in
the past was presented with brief biographical notes. These include the names of one general,
two prime ministers, three ministers, four ambassadors, five rectors, six journalists, seven
members of the parliament, eight academicians and correspondent-members and total of
twelve professors. However, only three of them are professionally involved in geography Prof. Zheko Radev, Zhecho Chankov and Ivan Pastuhov.
Keywords: Bulgarian Geographic Society, Founding protocol, founding members.
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УВОД
В статията е публикуван учредителният протокол на Българското географско дружество (БГД), а 23-мата членове учредители са представени чрез кратки
биографични бележки. Година след честването на 150-годишнината на Българската академия на науките е задължително да се посочи, че осем от учредителите на БГД са нейни академици или член-кореспонденти.
Интересът към темата на статията се зароди през ноември 2018 г., когато беше чествана 100-годишнината от основаването на Българското географско дружество. По време на конференцията „Smart Geography“, провела се на
2 и 3 ноември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц.
д-р Красимир Левков изнесе доклад на тема „Приносът на Жечо Чанков към
Българското географско дружество и българската география“ (Левков, 2019).
При прочитането на доклада Левков посочи, че Жечо Чанков е „между основателите… на Българското географско дружество“, но не е могъл да намери
конкретни доказателства за това твърдение. Въпросът за това кои са учредителите на Българското географско дружество не е засегнат и в най-добрата, публикувана досега, история на дружеството – тази на Петър Стефанов от 2008 г.
(Стефанов, 2008).
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА БЪЛГАРСКОТО
ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО
Търсенето в архивните фондове в Централния държавен архив откри интересуващия ни документ – препис от учредителния протокол на Българското географско дружество (БГД). Във фонда на Министерството на вътрешните работи
и народното здраве (МВРНЗ) е съхранена цяла папка с документи, свързани с
БГД. Именно в нея бе открит препис от учредителния протокол. Той е направен
през 1938 г. във връзка с искане на МВРНЗ за пререгистрацията на дружеството
(фиг. 1).
Във вестникарска публикация от 9 ноември 1918 г. е потвърдено мястото
на учредяването на дружеството: „Географическо дружество. Днес, 4 часа след
обед, в Юридическия факултет ще има събрание за основавание Българско географическо дружество“ (Утро, № 2764, 9 ноем. 1918), а именно – Географския
институт към Университета, който се е намирал в Юридическия факултет.
Към учредителния протокол има още един документ – списък на членовете
учредители на дружеството (фиг. 2).
Двата преписа са подписани от тогавашния секретар на дружеството Илия
Иванов, по-късно и негов председател – от 1965 до 1968 г.
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Фиг. 1. Факсимиле на преписа на учредителния протокол на Българското географско
дружество (ЦДА, ф. № 264К, инв. оп. № 5, арх. ед. № 1059, л. 56)
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Фиг. 2. Факсимиле на списъка на членовете учредители на Българското географско
дружество (ЦДА, ф. № 264К, инв. оп. № 5, арх. ед. № 1059, л. 57.)
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БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛИ
При първия прочит на учредителния протокол и списъка на учредителите
сравнително лесно са идентифицирани следните дванадесет членове учредители на БГД:
• Генерал-лейтенант Иван Цонев Луков (1871, Габрово–1926, София). Военен деец. Завършва последователно Военното училище в София (1891), Висшия офицерски курс в София (1897) и Генералщабната военна академия в дн.
Санкт Петербург (1901). Старши и висши офицерски чинове: майор (1906), подполковник (1910), полковник (1913), генерал-майор (1917), генерал-лейтенант
(1920). Военен аташе в Париж, Франция и Санкт Петербург, Русия (1905–1908).
През Балканската война (1912–1913) е началник-щаб на 1-а Софийска пехотна
дивизия. Началник на Военното училище в София (1913–1914). Два пъти е началник на Щаба на действащата армия (1916–1917, 10.10.1918–1919). Уволнен
от Българската армия през 1919 г.
• Константин Добрев Батолов (1877, Сопот–1938, Париж). Юрист, дипломат, политик. Завършва право (1899) в Париж. Работи като адвокат в София (1900–1908). Народен представител в XIV ОНС (1908–1911), XIX ОНС
(1920–1923) и XXI ОНС (1923–1927). Два пъти кмет на София (1910–1911,
1920–1922). Пълномощен министър на България във Франция (1931–1934), в
Испания (1932–1934) и в Белгия (1933–1934). Министър на външните работи и
изповеданията в правителство № 50 на Кимон Георгиев (1934–1935) и в правителство № 51 на Петко Златев (1935). Отново пълномощен министър във Франция (1935–1938) и в Белгия (1935–1938).
• Проф. Васил Николов Златарски (1866, Търново–1935, София). Историк-медиевист, археолог. Завършва история в университета в дн. Санкт Петербург (1891). Извънреден преподавател (от 1895) по българска история, редовен
доцент (от 1897), извънреден професор (от 1901), редовен професор (1906–
1935) по българска история и история на балканските народи в Софийския университет (СУ). Два пъти ректор на СУ (1913/1914, 1924/1925). Дописен (1898) и
действителен (1900) член на Българското книжовно дружество (БКД), дн. БАН.
• Проф. Гаврил Илиев Кацаров (1874, Копривщица–1958, София). Историк, археолог, един от основоположниците на тракологията в България. Завършва класическа филология и стара история с докторат (1899) в Лайпциг.
Редовен доцент (от 1900), извънреден професор (от 1904), редовен професор
(1910–1943) по история и археология на източните и старите народи в Софийския университет. Ректор на СУ (1927/1928). Действителен член (1909) на БКД,
дн. БАН.
• Проф. д-р Кръстьо Котов Кръстев (1866, Пирот–1919, София). Литературен критик и теоретик, философ, общественик. Завършва философия с докторат (1888) в Лайпциг. Преподавател и лектор (1895–1896, 1899–1908), извънреден професор (1908–1919) по философия в Софийския университет. Дописен
(1898) и действителен (1900) член на БКД, дн. БАН.
• Проф. Димитър Георгиев Михалчев (1880, Лозенград–1967, София).
Философ, дипломат. Завършва философия (1905) в Софийския университет.
Редовен доцент (от 1910), извънреден професор (от 1915), редовен професор
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(1920–1923, 1927–1947) по систематическа философия в Софийския университет. Временно управляващ посолството (1923–1926) и пълномощен министър (1926–1927) на България в Чехословакия, пълномощен министър в СССР
(1934–1936), политически представител в СССР (1944–1945), пълномощен министър в СССР (1945–1946). Дописен (1919) и действителен (1932) член и председател (1944–1947) на БАН.
• Проф. Жеко Радев Жеков (1875, Нови пазар–1934, София). Географ, геоморфолог. Завършва философия и педагогика (1904) в Софийския университет.
Учи четири семестъра география (1911–1913) в Берлин. Асистент (от 1906), редовен доцент (от 1915), извънреден професор (от 1921) по география, редовен
професор (1927–1934) по физическа география в Софийския университет.
• Инженер Стоимен Иванов Сарафов (1865, Кюстендил–1931, Виена).
Строителен инженер, обществен деец, един от основателите на Българското
инженерно-архитектурно дружество (1893). Завършва инженерни науки (1889)
в Гент, Белгия. Работи дълги години по строежите и експлоатацията на жп линиите на БДЖ. Заместник-директор (1901) на Дирекция на постройките. Главен
директор (1903) на Дирекция за експлоатация на железниците и пристанищата.
Народен представител в XIV ОНС (1908–1911). Директор (1926–1931) на Главна дирекция за настаняване на бежанците.
• Проф. д-р Асен Христов Златаров (1885, Хасково–1936, Виена). Химик
органик и биохимик, писател и общественик, основоположник на биохимията
в България. Учи химия в Софийския университет, завършва (1907) в Женева.
Доктор по химия и физика (1908) на Университета в Гренобъл, Франция. Асистент (от 1910) по химия, частен хоноруван доцент (от 1920) по физиологическа
химия в Медицинския факултет и по биохимия във Физико-математическия факултет, редовен доцент (от 1922) по химия във ФМФ, извънреден професор (от
1924), редовен професор (1935–1936) по органична химия в Софийския университет.
• Иван Стефанов Пастухов (1876, Севлиево–1961, София). Учител, журналист, народен представител. Завършва история (1897) в Софийския университет. Работи като гимназиален учител по история и география в Севлиево, Брезово, Омуртаг, Варна, Видин, Разград, София (1897–1918). Преподава в Учителския институт в София (1919–1922). Народен представител в XVIII ОНС
(1919–1920) и XXIV ОНС (1938–1939). Деец на Българския учителски съюз.
Главен редактор на в-к „Народ“ (1918), редактор на органа на Българския учителски съюз в-к „Съзнание“ (1922–1934) и в-к „Искра“ (1936). Автор на книги
и десетки учебници по история, съавтор (с Анастас Бешков) на три учебника по
география за 1., 2. и 3. клас на народните прогимназии (1932).
• Проф. Александър Цолов Цанков (1879, Оряхово–1959, Буенос Айрес).
Икономист, политически и държавен деец. Завършва право (1904) в Софийския
университет. Специализира държавни науки и политическа икономия (1904–
1907) в Мюнхен, Вроцлав и Берлин. Редовен доцент (от 1911), извънреден професор (от 1916), редовен професор (1919–1923), частен хоноруван доцент (от
1923), хоноруван професор (1925–1944) по политическа икономия в Софийския университет. Ректор на СУ (1919/1920). Народен представител в ХХI–
XXV ОНС (1923–1944). Председател на XXI ОНС (1926–1927) и на XXII ОНС
8

(1927–1930). Два пъти министър-председател: на правителство № 41 (1923) и
№ 42 (1923–1926). Пет пъти министър: на войната и на народното просвещение
в правителство № 41 (1923), управляващ министерството на външните работи и изповеданията в правителство № 41 (1923), на народното просвещение
в правителство № 42 (1923–1926) и в правителство № 45 на Андрей Ляпчев
(1930–1931). Дописен (1919) и действителен (1935) член на БАН, изключен
1944 г., възстановен 1991 г. През 1944 г. емигрира в Австрия, а през 1949 г. – в
Аржентина. Осъден задочно на смърт (1945) от Първи състав на Народния съд.
С решение на Върховния съд (1996) присъдата е отменена.
• Проф. Стефан Гаврилов Баламезов (1883, Кишинев–1960, София).
Юрист, дипломат. Завършва право (1906) в Софийския университет. На дипломатическа служба в Министерството на външните работи и изповедания
(МВнРИ) и в българските легации в Париж, Франция и в дн. Санкт Петербург, Русия (1906–1915). Легационен съветник и началник на отдел в същото
министерство (от 19.11.1918–1920), управляващ българската легация (посолство) в Чехословакия (1920–1922). Частен хоноруван доцент (1916–30.07.1918,
19.11.1918–1920), редовен доцент (от 1.08.1918 до 18.11.1918, и от 1922), извънреден професор (от 1924), редовен професор (1927–1948) по общо държавно и българско конституционно право. Два пъти ректор на СУ (1929/1930,
1944/1945). Дописен (1930) и редовен (1946) член на БАН.
След 1925 г., когато членовете му са 170 души, дейността на Българското географско дружество постепенно замира. През 1932 г. се провежда общо
събрание на БГД, на което се приемат изменения в устава и се избира ново
настоятелство. След одобрението на устава от МВРНЗ той е отпечатан в тираж
1000 броя. Разпратен е на 107 стари дружествени членове и на други 216 лица,
официално поканени от настоятелството да членуват в БГД. До края на 1933 г.
дружеството вече има 159 члена (Стефанов, 2008: 37).
В книга II на „Известия на Българското географско дружество“ е отпечатан
списък на членовете му (с вероятна датировка края на 1934 г.) с общо 282 имена, който помогна за идентификацията на още шестима от членовете учредители (Списък…, 1935).
Тук е мястото за предположението, че списъкът на членовете учредители е
написан ръкописно, като всеки от присъстващите сам е записал името си. Поради особеностите на почерка съставителят на учредителния протокол и човекът,
направил машинописния препис, вероятно са разчели погрешно Жечо Чанков
като Г. Чанков, и Стоян Данев като С. Ганев. Участието в учредителното събрание на Жечо Чанков е извън всякакво съмнение, а за Стоян Данев приемаме
факта, че след 1932 г. е подновил членството си в дружеството (Списък…, 1935:
265, № 70; и Списък…, 1936: 304, № 102) като доказателство, че именно той е
учредителят под номер 17.
• Велчо Тодоров Велчев (1867, Татар Пазарджик–1957, София). Журналист, публицист и обществен деец. Завършва естествени науки (1889) в Женева. Работи като учител в Пловдив (1889–1891), но е уволнен, след което се
занимава с журналистика и публицистика. Редактира сп. „Лъча“ (Пазарджик,
1891–1892), в-к „Прогрес“ (Пазарджик, 1892–1897), сп. „Летописи“ (София,
1899–1903). Главен редактор на в-к „Ден“ (София, 1903–1912, 1921–1923). Съ9

трудничи и на всекидневниците „Мир“, „Слово“ и „Демократически сговор“.
Началник на отделението по печата при МВнРИ и директор на Българска телеграфна агенция (1901–1903). Народен представител в VIII ОНС (1894–1896), IX
ОНС (1896–1898), V ВНС (1911) и XV ОНС (1911–1913).
• Никола Николов Антонов (1888, с. Обеля, дн. кв. на София–1973, София). Журналист, дипломат. Завършва философия (1919) в Софийския университет. Редактор в БТА (1909–1920). Кореспондент на вестник „Таймс“ (1927–
1933) за България. Редактор и директор (1932–1933) на „La Bulgarie“ – всекидневник на френски език, издаван от МВнРИ. Пълномощен министър в Турция
(1933–1934), постоянен представител на България в Обществото на народите
в Женева (1934–1935), пълномощен министър в СССР (1936–1940), в Швеция
(1940–1943) и отново в Турция (1945–1946). През 1947 емигрира в САЩ. През
1971 се завръща в България.
• Д-р Стоян Петров Данев (1858, Шумен–1949, София). Юрист, политик и
държавник. Следва право в Лайпциг, завършва с докторат (1881) в Хайделберг.
Учи политически науки (1881–1883) в Париж. От 1884 е адвокат в София. Народен представител в VIII ОНС (1894–1896), X–XVIII ОНС (1899–1920) и V ВНС
(1911). Председател на V ВНС (1911) и на XV ОНС (1911–1913). Четири пъти
министър-председател: на правителство № 23 (1901–1902), на правителство №
24 (1902–1903), на правителство № 25 (1903), на правителство № 33 (1913).
Девет пъти министър: на външните работи и изповеданията в правителство №
22 на Петко Каравелов (1901) и в правителство № 23 (1901–1902), управляващ министерството на народното просвещение в правителство № 23 (1902),
на външните работи и изповеданията в правителство № 24 (1902–1903), № 25
(1903) и № 33 (1913), на финансите в правителство № 38 (1918–1919) и в № 39
(1919) на Теодор Теодоров, на финансите в правителство № 40 на Александър
Стамболийски (1919–1920). Частен хоноруван доцент (1895–1899, 1917–1934)
по международно и междудържавно частно право в Софийския университет,
професор (1920–1934) по дипломатическа история в Свободния университет,
дн. УНСС.
• Жечо Илиев Чанков (1878, Шумен–1964, София). Учител и преподавател по география, автор на географски речници, учебници и книги. Завършва философия и педагогика (1903) в Софийския университет. Работи като
учител във Варна (до 1905), в Шумен (до 1913) и София (до 1921). Преподавател по география в Учителския институт в София (1921–1926), директор
на Втора софийска мъжка гимназия (1926–1935), началник на отделението
за основно образование в Министерството на просветата (1935–1936), след
което се пенсионира. Член на Българския учителски съюз. Член на настоятелството, библиотекар и подпредседател на Българското географско дружество. През 1948 г. е обявен за почетен член на дружеството. В съавторство
издава учебници по география за 1., 2. и 4. прогимназиален клас. Автор е на
географски речници на България, Македония, Добруджа, Поморавието, Европа, Америка, Австралия и Океания, на друга научна и научно-популярна
литература по география.
• Проф. д-р Владимир Алексиев Христов (1879, Габрово–1948, София).
Лекар-фармаколог. Завършва медицина с докторат (1903) в Женева. Асистент,
10

после и частен доцент за три семестъра (1911–1912) в Женевския университет. Лекар-ординатор в Ловеч (1904–1906), в Русе (1908), в София (1909–1910,
1914–1915, 1920), по ведомството на Министерството на войната (1912–1913,
1915–1920). Редовен професор (1920–1948) по фармакология и терапевтика в
Софийския университет. Ректор на СУ (1926/1927).
• Петър Иванов Пенчев (1881, Севлиево–1951, София). Учител, журналист и кооперативен деец. Завършва гимназия в Русе. Учител в Шабла, Касилаг (Радомирско) и др. Учи застрахователно и кооперативно дело (1911–1913) в
Мюнхен. Служител в Чиновническо кооперативно спестовно застрахователно
дружество, Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост и работническа кооперация „Напред“. Учредител и главен директор на кооперативна
централа „Напред“ (1919–1944) в София. Редактор на вестниците „Българска
кооперация“ (през 1910) и „Народен кооперативен лист“ (1924–1944).
Двама от останалите петима членове учредители са записани с еднакъв
инициал на личното си име – К. и еднакво фамилно име Попов. За точната идентификация на първия помогна фактът, че както в списъка на членовете учредители, така и в живота той е изписвал инициалите и на трите си имена – К. Г.
Попов:
• Кирил Георгиев Попов (1869, Варна–1927, Женева). Математик и статистик, основоположник на статистиката в България, икономист, кооперативен
деец, дарител. Завършва математика (1895) в Софийския университет. Директор на Главна дирекция на статистиката (1903–1904, 1908–1916, 1919–1927).
Основател на Върховния статистически съвет на България (1910). Основател
(1904), член на УС и председател (1920–1927) на Чиновническото кооперативно спестовно застрахователно дружество. Учредител (1914) и председател (до
1921) на Общия съюз на българските земеделски кооперации. Председател на
новоучредения Върховен кооперативен съвет (1925–1927). Професор (1920–
1927) по застрахователно дело в Свободния университет, дн. УНСС. Дописен
член (1919) на БАН.
• Проф. д-р Кирил Атанасов Попов (1880, Шумен–1966, София). Математик, народен деятел на науката (1965). Завършва математика и физика (1902)
в Софийския университет. Учи в Париж (1907–1909). Доктор по небесна механика (1912) в Сорбоната, Париж. Асистент (1904–1914) по астрономия в СУ.
Редовен доцент (от 1914) и извънреден професор (от 1920) по основи на висшата математика, редовен професор (1922–1952) по диференциално и интегрално
смятане в Софийския университет. Академик (1947) на БАН.
От различни азбучни показалци и списъци на личности от епохата успешно бяха идентифицирани още двама учредители.
• Георги Иванов Белчев (1883, Букурещ–1964, София). Журналист. Завършва отдела за журналистика (1911) на Висшия институт за стопански и
социални науки в Париж и политически и социални науки (1912) в Брюксел.
Работи във вестниците „Ден“, „Балканска трибуна“, „Камбана“, „Заря“, „Зора“
(1919–1926), „Изгрев“, редактира отделни броеве на „Вестник на вестниците“
(1933, 1941). Аташе по печата в българската легация в Париж (1926–1931). Касиер (1933–1934) и председател (1940–1941) на Дружеството на столичните
журналисти, организатор на журналистическия пенсионен фонд и член на УС
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(1935–1939) на дружество „Стрела“. След 1944 г. работи в кабинета на министър-председателя и във вестниците „Изгрев“ и „Отечествен фронт“.
• Стефан Василев Манов (1880, Котел–1959, София). Адвокат, журналист,
обществен деец. Учи право (1904–1906) в СУ, откъдето е изключен, завършва (1908) в Женева. Занимава се с адвокатска дейност. Редактира студентския
вестник „Академическа свобода“ (1905), синдикалните „Железничарска защита“ (1905–1906) и „Работническа защита“ (1914–1915, 1918–1920) и в-к „Работническа България“ (1909–1911). Народен представител в XIX ОНС (1920–
1923). През 1931–1933 г. ръководи лявата марксическа опозиция (троцкисти) и
редактира нейния орган списание (по-късно вестник) „Освобождение“. През
1941–1942 г. в съдебни процеси защитава комунистически дейци, за което е интерниран (1942–1943) в концлагера „Кръсто поле“. Съдия-докладчик в Първи
състав на Народния съд (1944–1945), който съди регентите, дворцовите съветници, министрите и депутатите.
Известно затруднение имаше при идентификацията на учредителя с арменска фамилия Парсамиян, може би защото е изписан без инициал на личното
име, както впрочем и д-р Алексиев и ген. Луков.
Според публикации от епохата единствената обществено значима личност
с тази фамилия се оказа бижутер – Ховсеп Парсамиян. Наследник в рода – правнукът Хрант Парсамян, понастоящем живеещ в САЩ, не знаеше дали неговият прадядо е член учредител на БГД, но даде много важната информация, че с
фамилията Парсамян в България днес единствено са свързани наследници на
този негов прадядо – Ховсеп Парсамиян. Това е основният мотив да приемем,
че именно търговецът бижутер е член учредител на БГД.
• Ховсеп Агоп Парсамиян (1862, Варна–1929, София). Търговец, бижутер. Завършва бизнес или финанси в Германия. Работи във Варна. Около 1915
г. се установява в София заради договор за доставката в България от Виена на
ордени и войнишки кръстове „За храброст“. Стопанисва бижутерски магазин
„Брилянт“ на ул. „Княз Борис Търновски“ 16.
Така двадесет и тримата учредители към датата на събранието могат да
бъдат поделени в три професионални групи:
Преподаватели в Софийския университет: В. Златарски, Кацаров, Кръстев, Михалчев, Радев, Кир. Ат. Попов, Ас. Златаров, Цанков, Баламезов, Данев.
Журналисти: Велчев, Белчев, Антонов, Манов, Пастухов.
Военни, чиновници, лекари, учители, търговци: ген. Луков, Кир. Г. Попов,
Батолов, Сарафов, Чанков, д-р Алексиев, Парсамиян, Пенчев.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
В ПЪРВОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
Още в първия документ (фиг. 1) направи впечатление отсъствието на името
на проф. Анастас Иширков сред учредителите. Документ № 2 (фиг. 2) – списъкът с членовете учредители потвърди това. В биографията на Анастас Иширков
е записано, че през 1917–1919 г. той е член на „културната мисия“ в Берн начело
с пълномощния министър в Швейцария Тодор Недков. Задача на културно-ди12

пломатическата мисия е да защитава българската кауза пред общественото мнение в чужбина. На три места в отчета на проректора Иван Георгов (ректор през
учебната 1918/1919 г., през следващата 1919/1920 г. остава като заместник-ректор и е такъв в момента на представянето на доклада) (Годишен отчет…, 1925:
1, 13, 16) е потвърдено, че Анастас Иширков е отсъствал от страната и следователно не е могъл да участва в учредителното събрание на БГД. Той обаче е
избран за член на настоятелството, а по-късно и за председател на Българското
географско дружество, което явно не е противоречало на приетия през 1918 г.
устав на дружеството.
Публикация във вестник „Мир“ (Мир, № 5561, 19 ноем. 1918) и още няколко вестника осветлява процеса. Първото заседание на настоятелството се е
провело на 17 ноември 1918 г. Длъжностите в настоятелството са разпределени
така:
1. Председател: проф. Анастас Иширков.
Проф. Анастас Тодоров Иширков (1868, Ловеч–1937, София). Основоположник на географската наука в България.
2. Подпредседатели: Константин Батолов, проф. Васил Н. Златарски.
3. Секретари: доц. Жеко Радев, Никола Антонов.
4. Ковчежник: инж. Стоимен Сарафов.
5. Библиотекар: д-р Асен Златаров.
6. Петима съветници: Михаил Ив. Маджаров, генерал-майор Иван Луков,
Кирил Георгиев Попов, проф. Гаврил Кацаров, д-р Владимир Алексиев.
Михаил Иванов Маджаров (1854, Копривщица–1944, София). Публицист, политически и обществен деец, дипломат.
7. Членове на Контролната комисия: Иван Пастухов, Тодор Г. Влайков,
Жечо Чанков.
Тодор Генчов Влайков (1865, Пирдоп–1943, София). Писател, публицист,
обществен и кооперативен деец.
Последната личност, спомената в протокола, е участник в тричленната комисия, изработила устава на новоучреденото дружество.
Григор Василев Гьорев (1883, Радово, Трънско–1942, София). Адвокат,
журналист, публицист, политически деец.
УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА БГД И БЪЛГАРСКАТА
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Сред учредителите на Българското географско дружество към датата на учредяването му има трима академици. Двама от тях – Васил Н. Златарски и Кръстьо Кръстев, заедно извървяват пътя на дописни (1898) и действителни (1900)
членове на Българското книжовно дружество, което през 1911 г. се преобразува
в БАН, а Гаврил Кацаров е негов действителен член от 1909 г.
След 1918 г. още трима от учредителите стават последователно дописни
(член-кореспонденти) и действителни членове (академици) вече на Българската
академия на науките – Димитър Михалчев през 1919 и 1932 г. и председател на
академията от 1944 до 1947 г., Стефан Баламезов през 1930 и 1946 г., и Алек13

сандър Цанков през 1919 и 1935 г. Кирил Атанасов Попов става академик през
1947 г., а единствено Кирил Георгиев Попов остава само дописен член (1919).
Академизмът сред учредителите се подсилва и от трима от останалите четирима души, споменати в учредителния протокол на БГД, които също са академици: Михаил Маджаров – дописен (1884) и редовен (1884) член, и действителните членове Тодор Г. Влайков (1900) и Анастас Иширков (1904).
ИЗВОДИ
От издирените документи и публикации могат да се направят следните
обобщения и изводи:
1. Българското географско дружество е основано на 9 ноември 1918 г. в
Географския институт, който се е намирал на третия, последен етаж в сградата
на Юридическия факултет на Университета, на ул. „Тетевенска“ 1. Днес в тази
сграда се помещава „Гьоте институт“, а настоящият адрес е ул. „Будапеща“ 1.
2. Ако се позовем на списъка на членовете учредители, в началото Българското географско дружество е било предимно обществена, а не строго професионална организация. То е основано от 23-ма души от политическия, културния, научния и стопанския елит на тогавашна България. Сред тях са:
– един генерал (Луков) (в курсив са изписани личностите, които към
9.11.1918 г. вече са били или са на съответните длъжности);
– двама премиери с общо 6 кресла (Данев – с 4 отминали, Цанков – с 2
предстоящи);
– трима министри (Батолов, Данев, Цанков);
– четирима посланици на България в други държави (Батолов, Михалчев,
Баламезов, Антонов);
– петима ректори на Софийския университет (Кацаров, Цанков, Алексиев, В. Златарски, Баламезов, последните двама – с по два мандата);
– шестима журналисти (Велчев, Белчев, Антонов, Манов, Пастухов, Пенчев);
– седем народни представители (Батолов, Сарафов, Велчев, Манов,
Пастухов, Данев, Цанков, последните двама и по два пъти председатели на Народното събрание);
– осем академици и член-кореспонденти (В. Златарски, Кацаров, Кръстев, Кир. Ат. Попов, Цанков, Баламезов, Михалчев, последният и председател
на БАН; Кир. Г. Попов); и
– общо дванадесет професори – настоящи или бъдещи (в Софийския
университет: В. Златарски, Кацаров, Кръстев, Михалчев, Радев, Кир. Ат. Попов, Ас. Златаров, Цанков, Баламезов, Алексиев; в Свободния университет: Данев, който в СУ е само частен хоноруван доцент, и Кир. Г. Попов).
Този ангажимент и силно изявен интерес от страна на учредителите на
БГД, представители на елита на България, показва значимостта на географската
наука по това време и позитивното отношението, което са имали към нея. Изводът за обществения характер на дружеството се потвърждава и от написаното в
списание „Естествознание и география“: „През изтеклата година (1919 – б.а.)
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Фиг. 3. От ляво-надясно: Проф. Жеко Радев, Жечо Чанков и Иван Пастухов –
учредителите, занимаващи се професионално с география

дружеството е устроило пет публични събрания, на които са четени научни
реферати по географски, историко-географски и етнографски въпроси“ (Радев 1919: 189).
3. Само трима от учредителите се занимават професионално с география:
проф. Жеко Радев, преподавател по физическа география в Софийския университет; Жечо Чанков, учител и преподавател по география в Учителския институт, автор на географски речници, учебници и книги; и Иван Пастухов, който се
самоопределя като историк, но като учител във Варна е преподавал и география
в 6. и 7. гимназиален клас (Пастухов, 2008: 33–34), а по-късно е съавтор на три
учебника по география (1932).
Едва след 1932 г. БГД започва да се превръща в професионална организация на българските географи, съдейки от първия и втория публикуван списък на
членовете на дружеството (Списък…, 1935, 1936) и последвалите ги допълнения. Сред членовете започват да се появяват имената на учители по география и
история, студенти в специалност „География“, картографи и много други.
4. Професор Анастас Иширков не е сред членовете учредители на Българското географско дружество. През 1918–1919 г. той е в командировка в Берн,
Швейцария, за изпълнението на важна държавна мисия. Въпреки това на учредителното събрание е избран за член на настоятелството, а на първото негово
заседание – за председател на Българското географско дружество. Така за фактически основател на БГД трябва да се приеме доцент Жеко Радев, по-късно
професор, който сам изнася цялата тежест по организацията и провеждането на
учредителното събрание на дружеството, както и всички задачи по регистрацията му и началото на организационния му живот.
5. Осветляването на имената на членовете учредители на БГД и на длъжностите в неговото първо настоятелство е безспорен успех. Така обаче още
по-ясно изпъква необходимостта от написването на една пълна история на Българското географско дружество, което през 2019 г. отбеляза своя сто и първи
рожден ден.
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ОБРАЗЪТ НА ПРОСТРАНСТВОТО КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ПРОБЛЕМ В ГЕОПОЛИТИКАТА: ОПИТ ЗА КОНСТРУКТИВНА
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
Вилиян Кръстев1
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Статията разглежда проблема, свързан с образното възприятие на географското
пространство в геополитиката. За целта е проследена еволюцията в геополитическото
отношение към пространството от обективно към субективно с извеждане на водещата
роля на постструктурализма като методологична оптика в постмодерната геополитика.
Засегнати са атрибутите, изграждащи формирането на геополитическия образ на пространството: геополитическа идентификация и идентичност; геополитически дискурс,
образи-архетипи. Разработен е системно-репрезентативен модел на изследване на геополитическия образ на пространството, с който се засвидетелства конструктивната
концептуализация, заложена като идея в статията. Моделът синтезира основни детайли,
формиращи геополитическото виждане на пространството, които се проектират върху
геополитическия му образ в подчинена зависимост.
Ключови думи: относително пространство, постструктурализъм, идентичност, геополитически образ, критична геополитика

THE IMAGE OF THE SPACE AS A RESEARCH PROBLEM IN GEOPOLITICS:
AN ATTEMPT OF CONSTRUCTIVE CONCEPTUALIZATION
Viliyan Krastev
Abstract: The article deals with a problem linked to the figurative perception of the
geographic space in geopolitics. For the purpose has been tracked the evolution of the
geopolitical attitude toward space from objective to subjective with tracing leading role of
post-structuralism as a key methodology in the postmodern geopolitics. Affected are the
attributes that make up the formation of the geopolitical image of the space: geopolitical
identification and identity; geopolitical discourse; archetypes. There is provided a system-
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representative model of geopolitical image of the space, which testifies to the constructive
conceptualization, implied as an idea in the article. The model synthesizes main details,
forming the geopolitical vision of the space, which are projected onto its geopolitical image
in subordinate dependence. With this model, we defend the idea of launching a constructive
algorithm that adequately structures the process of forming a geopolitical image of space.
It could meet the contemporary needs to systematize empirical knowledge of the subject in
order to obtain more accurate, given the subjectivized results of the matter.
Keywords: relative space, post-structuralism, identity, geopolitical image, critical
geopolitics

ВЪВЕДЕНИЕ
Геополитиката, разглеждана като научна област, идейно течение или практическа дейност (геостратегия), е неразривно свързана с категорията пространство (в неговото географско измерение). Посредством пространството геополитиката изразява предметната си същност и оперира в идеографичния и аналитичния дискурс (Massi, 1986; Göney, 1993; Lacoste, 1993; Колосов, Мироненко, 2002; Agnew, 2003; Замятин, 2004; Jean, 2007; Дугин, 2011). Отношението
на геополитиката към пространството е изначално обусловено от стремеж към
търсене и усъвършенстване на механизми за неговото овладяване и управление.
Присъщите за определени исторически периоди модели на социална организация и използвани технологични средства упражняват мащабно влияние върху
поведението на геополитическите субекти (държави, коалиции, етнически и
икономически райони, стопански субекти, различен тип организации и др.) в
процеса на боравене с пространството. През последните малко повече от три
десетилетия набиращите все по-голяма скорост потребности на т.нар. мрежово
общество (Castells, 1996), в което обменът на информация диктува политическите настроения и намерения, налагат нов способ за геополитическа „употреба“ на географското пространство.
В резултат на постоянно отлагащите се върху пространството исторически
процеси геополитиката в аналитичния дискурс оперира все повече с осмислените представи за него. Представляващи функция на общественото съзнание,
представите за пространството кристализират образи, които го „кодифицират“,
произвеждайки усещания за неговото място и роля в обществените процеси. С
концентрация на определен психологически заряд образите за пространството участват като надеждни атрибути в съвременното геополитическо взаимодействие. Силата и мащабът на тяхното проявление засяга потенциала на геополитическите субекти за преимуществено използване на непреки действия
(посредством информационни и културни механизми), както и в стремеж към
акумулиране на т.нар. мека сила (Nye, 2004). Изхождайки от подобна постановка на проблема, цел на разработката е изясняване геополитическата функционалност и значение на образната атрибутика, характеризираща пространството,
с предложение за конструктивен модел на системно-репрезентативното ѝ изследване.
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ОТ АБСОЛЮТНО КЪМ ОТНОСИТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
В ГЕОПОЛИТИКАТА
Традиционното (от периода на модернизма) схоластично разбиране за същността на географското пространство го представя като обективно структурирано и ясно определено върху земната повърхност. Конкретизирането на неговото
естество е подчинено на структуралистичния подход посредством конвенционална интерпретация на изграждащите го елементи: граници, конфигурация,
разчленение, географско положение; ентропия и еластичност от гледна точка
на вътрешната му нееднородност. Разглеждано в структурна рамка обективното пространство се окачествява като многомерно (Turco, 2000) или абсолютно
(Окунев, 2018). Такова пространство е подчинено на хоризонтални връзки между геоторията (пространството в неговата земна, подземна и надземна съставляващи) и обществото, подчертаващи неговото „материално овеществяване“
(Turco, 2000: 12).
Оперирането с абсолютното пространство е характерно за класическата
и частично за посткласическата (ревизионистка, модерна) геополитика. През
призмата на структурализма пространството е подвластно на закономерности
от рационална гледна точка, а в зависимост от географските координати е определяемо спрямо посоките на света, както и спрямо Световния океан – приморско или континентално. Абсолютното пространство намира реално въплъщение в разработване на геополитически теории за проектиране на държавната
мощ („органичната теория за държавата“ на Ф. Ратцел) и концепции, структуриращи геоверсума, със силно опростяване на географската реалност („морското могъщество” на А. Маън; „хартленда” на Х. Макиндер; „панрегионализма”
на К. Хаусхофер; „хартленд–римленд” на Н. Спайкмън). С използване на географски карти като основно средство на геополитическа интерпретация (Parker,
1998) пространството в тези концепции се характеризира със свойства, изразяващи го в структуралистичен профил. Физическите му белези се подсилват от
догматиката на географския детерминизъм, която обуславя взаимодействието
между география и политика в затворена органична структура, подчинена на
пространствена нормативна константа: телурокрация – таласокрация; континентализъм – атлантизъм; изток – запад; север – юг. Подобен род пространство се окачествява като „семантично затворено“ и „еднозначно“ в геополитическата му идентификация, дефинирано като „евклидово, картезианско, равно,
хомогенно, подчинено на законите на физиката на Нютон“ (Ó Tuathail, 1996:
3–4). Картезианската логика в това отношение разглежда пространството като
„външно за субекта“ (Ó Tuathail, 1996: 98), изследвайки го в релация на структуриращите го елементи.
Абсолютното пространство съхранява водещи позиции и в геополитиката
на идеологическия и икономическия дискурс от периода на Студената война. За
разлика обаче от класическият, в посткласическия период структурното измерение на геополитическия потенциал на пространството се пренасочва от природните към обществените фактори: икономика, култура, демография, транспорт,
технологични и информационни ресурси. Екстраполацията на тяхното влияние
върху пространствена основа създава по-сложни ситуации на съперничество и
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зависимости, които значително разширяват предметния и проблемния диапазон
на геополитиката. В общи линии трендът, подчинен на структурализма в разбирането на пространството, е характерен и за т.нар. радикално течение в геополитическата мисъл (под влияние идеите на Ив Лакост и кръга „Hérodote”) с тази
разлика, че се отдава преимуществен превес на изразяващите го регионални и
локални геополитически системи (Бъчваров, 1999).
От втората половина на ХХ в., с нарастване на мобилността на хората и
повсеместното разпространение на технологиите в комуникационната и информационната сфера, започва бавно да се променя отношението към географското
пространство, като същевременно се наблюдава перманентна криза в структуралистичната му интерпретация. Характерните за абсолютното пространство
връзки от системно-структурен порядък, се заменят от доминирането на исторически и социални контексти, означаващи пространството (Vallega, 2003).
Структурализмът, основаващ се върху изследване на пространството като комплекс от материални форми, постепенно отстъпва на постструктурализма. Последният се опира върху възприятия за пространството, които се променят в
зависимост от социалната практика (Harvey, 1989; Soja, 1990).
Като научен подход постструктурализмът е ориентиран към разкриване
на съвкупността от знаци на ландшафтната действителност, изграждащи пространството, които се тълкуват нееднозначно в своето значение. Като такива в
геополитиката се установяват измеренията на представите за пространството:
силно или слабо; сигурно или несигурно; близко или далечно; централно или
периферно; изконно, родствено, чуждо, неутрално и др. Подобни субективни
признаци превръщат пространството във форма на ментална конструкция, което е причина за окачествяването му като относително или преходно (Abler et
al., 1971; Turco, 2000). В постструктуралистичен ракурс пространството е плод
на съзнанието и въображението посредством символизация, дискурси и образи
като „рефлексия на историческата памет на обществото“ (Settis, 2010: 50).
Под влияние на социалните отношения както вътре в него, така и посредством взаимодействие с други пространства, относителното пространство е
силно изменчиво във времето. Това е причина за препращане на генетичните
му корени в историята, идентичността, културата и ценностите на населявалите го народи. Социалната практика моделира представите за пространството,
трансформирайки го хетеротопно: политическо, икономическо, етническо, идеологическо, културно, информационно. В повечето случаи обаче между тези
качествено изразяващи го измерения отсъстват ясни разграничения, понеже
пространството, в което живее и го материализира със своята дейност човекът,
представлява „социално конструиран феномен” (Окунев, 2018: 19).
Макар да се налага като водеща тенденция едва в края на междублоковото противостоене от Студената война, постструктуралистичното изследване на
пространството в геополитиката датира още от 50-те г. на ХХ в. в идеите на
френския географ Жан Готман (1915–1994). Той въвежда понятието иконография на пространството, отразяващо знаци и митове на социалната му природа под влияние на символиката, отложена в историята, религията, културните
традиции и изкуството (Gottmann, 1952). Разбирана като своеобразна ментална
матрица – икона от общностите за окръжаващия свят, иконографията тран20

сформира обективното пространство в социално ангажирано, придавайки му
историческа принадлежност. Геополитическото значение на иконографията се
изразява с чувство на привързаност на народите към определени територии,
като следствие от придобита сакралност. През призмата на иконографията например може да се обясни геополитическото отношение за съпространственост (под влияние на мита за изконната територия) на сърбите към Косово;
на русите към Украйна; на румънците към Молдова; на азербайджанците към
Карабах и др. (Окунев, 2018). Под влияние на иконографията се подхранват и
проекти за великодържавност: Велика България („България на три морета”),
Велика Сърбия, Велика Гърция и т.н. В духа на глобализацията във вестернизирания ѝ съвременен облик иконографията е още необходима атрибутика за
разчупване на „утопическото виждане за унифициран свят” (Бъчваров, 1998:
259). В последното отношение на фона на социокултурното и политико-икономическото влияние на Запада, ползващ се с идеологическо превъзходство и
водачество след края на Студената война, иконографските представи трансформират пространството в „релефно“, разкривайки многообразието на света и
уникалността на различните места.
Натоварено със смисли и функции относителното пространство се установява като централна предметна област на постмодерната (критична) геополитика (Dalby, 1991; Ó Tuathail, Agnew, 1992; Sharp, 1993; Dalby, Ó Tuathail, 1998).
Научното обяснение за това най-ново течение на геополитическата мисъл произтича от засиленото влияние на социалните науки върху политическите процеси, променящи съществено разбирането за пространствено разпределение на
силата във вихъра на набралата скорост глобализация. В методологично отношение постструктуралистичното изследване на пространството в критичната
геополитика е повлияно от идеите на френските философи М. Фуко (1926–1984)
и Ж. Дерида (1930–2004), служещи си с контекстуална деконструкция на материалния свят. Изследователският процес е подчинен на инструментариум от
хуманитарните науки (социология, политология, културология, културна география, социална психология), чрез който пространството се разглежда в социална и историческа семантика – със символи, образи, наративи. Съдържанието
на тяхното осмисляне насочва критичната геополитика към изучаване на идеализираните представи за пространството (Ó Tuathail, Agnew, 1992; Antonsich,
1995; Окунев, 2014).
В епохата на постмодернизма разпространението и обмена на информация
в мрежовото общество засилват субективните репрезентации на пространството към неговата идентичност. В общественото съзнание този процес се свежда
до пространствен синтез от възгледи за териториална и културна принадлежност, сфера на интереси, желан модел за развитие, историческо предназначение и др., натрупани както през погледа на неговите граждани, така и спрямо
външния свят. Идентичността се обвързва с култивиране на чувства, митове,
ирационалност, аморфност на пространството, които кристализират под формата на характеризиращи го образи (Замятин, 2004). Последните се формират под
влияние на различни фактори – семейни традиции, образование, личен опит,
реклама, литература, изкуство, кино, масмедии, „създаващи и разпространяващи набор от митове и стереотипни представи за националната история и тери21

тория” (Колосов, 2011: 38). В това отношение относителното пространство е
не само интровертна хуманизирана среда, но и външен контекст (посредством
характеризираща го символика), който изпълва и влияе върху намеренията и
решенията на геополитическите субекти (Колосов, 2002; Jean, 2007).
Дискурсите, синтезиращи определени геополитически представи за пространството днес, са трасирани най-вече от средствата за масова информация,
които в голяма част от случаите обслужват частни или корпоративни интереси.
Посредством тях обаче се отлагат трайни представи за геополитическия статут,
функции и ориентация на различни типове пространства в общественото съзнание (Ó Tuathail, 1996). В тази връзка нараства значението на механизмите в
посока управление на информацията, ангажираща геополитиката към изследване на пространството посредством „картография на човешката душа”, „символичния капитал на културата”, „виртуалния свят от символи” (Василенко, 2006:
6). Съобразно подхранващата ги информация геополитическите представи за
пространството позволяват да се управляват и манипулират в зависимост от
преследваните (гео)стратегически цели. Това е причина днешната геополитика да се ориентира към проектна дейност по конструиране и моделиране на
географски образи за пространството, „които са способни да трансформират
реалната политическа карта и фактически да я управляват” (Замятин, 2004: 64).
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ОБРАЗ НА ПРОСТРАНСТВОТО
Сравнително точно определение за същността на образната пространственост (географския образ) дава Замятин (2003: 49): „съвкупност от ярки,
характерни знаци, символи, ключови представи за конкретно пространство”.
Семантиката на географския образ се оприличава с анимиран (одухотворен)
модел на земната повърхност, който персонализира и ориентира развитието на
пространството. Образът еволюира във времето, подхранва се от събития и процеси, размножава се, попивайки различни семантични смисли. Последните го
стратифицират на различни нива в образна траектория, създавайки хетерогенно
семантично усещане за пространството въз основа на геоисторически, геосоциални, геоикономически, геокултурни, геополитически образи (Замятин, 2000,
2001а, 2001б, 2003).
Изследването на образа на пространството по правило се базира върху използване на феноменологичния подход, чиито изначални методологични основи
са разработени във философията (Замятин, 2001а; Vallega, 2003; Козолупенко,
2009). Характерът на приложение на този подход е ориентиран към дескриптивно-репрезентативен способ на изследване на пространството от гледна точка на
неговото значение и функции в обществените представи. С изучаване на култивирани в общественото съзнание митове, наративи и различен род символика,
разглеждани като знаци на ландшафтната действителност, феноменологията
разкрива стереотипизирани черти на пространството като: отношение, уникалност, преодолимост, притегателност, привлекателност. В своята съвкупност тези
белези го параметризират в определена семантика, която създава усещания във
възприятието му: топофилно или топофобно; централно или периферно; силно
или слабо, свое или чуждо и др. (Tuan, 1979; Agnew, 2011; Замятин, 2001б). От
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гледна точка на антропологичната рефлексия за историческо значение на пространството, което прави неговата познаваемост относителна в общественото
съзнание, се говори още за историческо (място) или лишено от идентичност
пространство (Оже, 2017).
Резултат от политическото осмисляне на пространството е неговият геополитически образ. Той е функция на географския образ под въздействие преди
всичко на (гео)политическия дискурс за пространството. В съвкупността от
когнитивни сегменти, които го изграждат, геополитическият образ се характеризира със сложно разчленена и същевременно йерархизирана структура на геополитическо виждане. Тази негова особеност е основание за квалифицирането
му като „обществено най-значим“, „максимално анаморфиран“ и „най-мащабен
географски образ“ (Замятин, 2004: 190).
Формирането на геополитически образ на пространството е резултат от геополитическото взаимодействие на последното с външния свят. Определяща
роля в това отношение играе неговото историческо развитие, характер на организация и поведение спрямо други геополитически субекти. В предметен план
поведението на изразяващият пространството субект (страна, район, коалиция)
включва: политически решения, дипломация, външноикономическа активност,
културен диалог и др. Отлагането на тези процеси във времето формира семантиката на стереотипни политически представи за пространството като: предназначение, защитеност, буферност, склонност към интеграция, привлекателност,
конфликтогенност, централност, периферност и т.н., кристализирайки в геополитически образ.
От гледна точка на критичната геополитика геополитическият образ съдържа норми и традиции на възприятие в осмисляне на пространството на различни равнища, което намира разпространение в т.нар. ниска и висока геополитика
(Dalby, OʼTuathail, 1998; Dodds, 2001). Ниската геополитика се отъждествява с
геополитическите представи в масовото обществено съзнание, тоест на ниско
равнище. Геополитическите образи на ниско равнище за пространството са
обикновено резултат от характера на въздействие на масово тиражираната информация, традициите, нормите на възпитание и образование. Високата геополитика засяга представите за пространството в съзнанието на държавния елит и
тези на академичните среди (Колосов, 2002; Дроздов, 2013). Образите на ниско
и високо равнище се преплитат, като едните подхранват другите, променяйки
във времето геополитическото виждане за пространството (Колосов, 2011).
Геополитическият образ, в зависимост от социалната му природа, позволява да бъде целенасочено формиран с цел преследване на изгоди от политически и икономически характер. В такъв случай нараства неговата роля на
инструмент в геополитическото взаимодействие, подчертаващ конкурентния
потенциал на изразяващите го субекти (Бусыгина, 2003). От страна на държавната или регионалната политика образите и дискурсите се установяват като
ефективно средство за преследване на политически и икономически изгоди,
главно посредством „мека сила“. Носещ сегмент на „меката сила“ е привлекателността на мястото, постигащ много важния фактор на „външно признание”
(Бусыгина, Окунев, 2014: 112). Необходимостта от създаване на геополитически образ може да е продиктувана както от вътрешни (в рамките на опреде23

лено политическо пространство) призиви за консолидация или канализиране
на определени процеси, така и от хода на политико-икономическо и културно
взаимодействие с външния свят (други страни, територии). В рамките на Европейския съюз, например, много често експлоатиран ендогенен геополитически
образ, насочен към съпричастност и формиране на общи позиции по конкретни
политически проблеми, е този на европейското семейство или европейския
дом, въпреки че културната и политическата история на отделно взети страни
и райони от неговите периферни части са достатъчно разнопосочни. Екзогенният геополитически образ на ЕС, от друга страна, е традиционно подвластен
на атлантическата интеграция. Той цели да подчертае геополитическата принадлежност (а в някои случаи дори лидерство) на Обединена Европа в рамките
на Западния свят.
Изначалното определяне на геополитическия образ на пространството
обикновено почива върху образи–архетипи или ядрени образи (Замятин, 2004),
придаващи му достатъчно устойчиви стереотипни черти. Като такива следва да
се разглеждат образи, когнитивно свързвани със социокултурното и историческото развитие на пространството в ретроспектива. Характерна особеност на
образите–архетипи е, че придават опростено (щамповано) геополитическо виждане за пространството, но рамкират неговата геополитическа идентичност и
служат за изходна основа към вторични образни конфигурации. За България например образи–архетипи, изразяващи геополитическата ѝ идентичност, са: Източна Европа, православна култура, славянска етническа и лингвистична принадлежност, балканска идентичност (Todorova, 1997; Михайлов, 2013). Като
ядрени образи, влияещи върху нейния съвременен геополитически статут, могат
да се посочат: евроатлантическо пространство, икономическа периферия на
Европа, малка страна, „евтина“ туристическа дестинация (Кръстев, 2017).
Погледнат в детайли, геополитическият образ е многопластово формиран,
което го прави далеч по-хетерогенен и многозначен – резултат от сложно взаимодействие на социокултурно, политическо и икономическо напластяване върху пространствена основа. Политическият дискурс на различен род обществени процеси за пространството е в състояние да стратифицира геополитическия
образ в исторически, културен или икономически оттенък. В неговото съдържание се отлагат също така знаци от националната история и география в представите на местните общности и външния свят; устойчиви елементи от цивилизационен характер; типични черти на социокултурна среда и икономически процеси; равнище и степен на въвличане в глобалната икономика и политика и др.
МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ ОБРАЗ
НА ПРОСТРАНСТВОТО
Геополитическият образ, представляващ стереотипна проекция на географското пространство, е резултат от напластяване на различни елементи и
процеси от политически осмислената действителност. Разглеждани като тъкан
от знаци, те подчертават типични черти на територията и геополитическото ѝ
положение; природните и културните ландшафти; международния политиче24

ски статут, геополитическите функции и др. Преплитането на характерните
за пространството особености през призмата на възприятието се изразява със
сложна стратификация и мащаб на проявление, затрудняващо конфигурирането на изчерпателен модел за геополитическото му виждане. Съзнавайки това
обстоятелство, но и придържайки се към опростен вариант на схематична конструкция, предлагаме двустепенен системно-репрезентативен модел на изследване на геополитическия образ на пространството. Схемата се основава върху
подчинена зависимост на образа от особеностите на пространството в йерархичен порядък (фиг. 1).

Фиг. 1. Системно-репрезентативен модел на геополитическия образ на пространството
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Елементите, върху които се опира геополитическото виждане за географското пространство, засягат неговата идентификация и идентичност. Най-общо
идентификацията изразява възприятието за пространството като място на памет,
опирайки се върху ландшафтното своеобразие, което го отличава от останалия
свят. В качеството на разбираема реалност обаче ландшафтът, както посочва К.
Магрис, не е само „природа и архитектура, заливи, гори и къщи, тревни и каменни пътеки, но е също и обществото, хората, движенията, навиците, предразсъдъците, страстите, храната, знамената, вярата” (Magris, 2005: XVII). В това отношение ландшафтът притежава освен материално и нематериално измерение,
което придава характерна символика, значение и динамика на пространството
(De Blij, 2002). Геополитическата идентичност на пространството се опира върху елементите на идентификация, изразявайки се с представи за принадлежност
към определена общност, но и с осмисляне на положението на пространството в
процеса на геополитическото му взаимодействие с други пространства (Окунев,
2018). В първичната си форма геополитическата идентичност се обвързва с
пространствена рефлексия на геополитическите образи–архетипи.
Геополитическата идентификация и идентичност на пространството са
подвластни на възприятие на различни фактори от вътрешен и външен за него
характер (фиг. 2). Динамиката и силата на тяхното проявление е изменчива във
времето и зависи от: величината и потенциала на ландшафтното своеобразие;
характера на социално-политическа организация на пространството; геополитическото му отношение с външния свят. В своята съвкупност всички фактори,
влияещи върху представите за пространството, са пречупени през призмата на
определени източници на възприятие (фиг. 3). Социалният опит и образованието формират пространствени представи, свързани с определени преживявания и смисли на достоверност. Художественото изкуство (живопис, литера-

Фиг. 2. Фактори на вътрешната и външната среда, влияещи върху геополитическото
възприятие на пространството
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тура, архитектура, сценично изкуство) е тясно свързано с митологизиране на
пространствената неповторимост, намираща отражение върху идентичността
на мястото. Медияпродукцията (реклама, кино, музика) създава настроения в
осмисляне на пространството, които моделират нюансите в подсъзнателното
усещане за него (от гледна точка на известност, привлекателност, достъпност и
др.). В мрежовото общество може да се приеме, че най-мащабно влияние върху
процеса на идентификация и структурата на идентичността на географското
пространство, упражняват средствата за масова информация (СМИ).
Интерпретацията и репрезентацията на символи и знаци от контексти (исторически и литературни текстове; публикации за социално-политическа и икономическа събитийност в СМИ), засягащи геополитическата идентификация
и идентичност на пространството, формира геополитическия дискурс за него.
Очертаване тренда на този дискурс залага генералния когнитивен конструкт на
геополитическия образ. В зависимост от характера на възприятие на информацията и влиянието на политическата събитийност върху пространството, семантиката на геополитическия дискурс се характеризира с топофилни и топофобни черти. Съотношението помежду им задава възможностите за акумулация
на „мека сила“ в геополитическия образ, ползваща се с особено значение за
повишаване статута и ролята на субекта, изразяващ пространството в геополитическото взаимодействие.
Задълбоченият процес на изследване на геополитическия образ предполага
дискурсивно „разплитане“ на неговата когнитивна конструкция с оконтуряване
на стратифицираните представи и географския мащаб на проявление. Образната
стратификация се определя от степента на разнородно напластяване на менталните геополитически натрупвания за пространството, сред които най-съществено
значение притежават измеренията на геоисторическия, геокултурния и геоикономическия образ. Мащабността е функция на йерархията в силата на проявление
на геополитическия образ, в зависимост от ролята и статута на пространството в
геополитическото взаимодействие на регионално и/или глобално равнище.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преходът от обективно към субективно отношение на пространството в геополитиката е обективен процес, продиктуван от потребностите на постмодерното време. В едно изтъкано от връзки мрежово общество географското прос27

транство, в което живее и твори човекът, е напълнено със серия от образи, функциониращи в различни варианти на стилизирани негови конфигурации. Тези
образи създават настроения и усещания за пространството, които впоследствие
намират превъплъщение в ориентацията, конкурентоспособността и характера
на взаимодействието му с външния свят. От прагматична гледна точка според
В.А. Колосов географският образ на пространството, основаващ се върху политически представи, се ползва с тройствена функция: а) отразява и укрепва
регионалната идентичност; б) спомага за обосновка на политическия дневен
ред и неговата легитимност в очите на гражданите; в) ориентира перспективите
на териториално планиране (Колосов, 2008). Разбира се, ефектът от неговото
целенасочено създаване по традиция се проявява като най-силен в комбинация
с регионалното самосъзнание на населяващите го общности. Последните, припознаващи се с образа на пространството, увеличават устойчивостта на геополитическия му потенциал.
Предложеният системно-репрезентативен модел на геополитически образ
на пространството не претендира за изчерпателност. В зависимост от социалната практика и поставената пред изследването цел схемата може да търпи
промени към редукция на елементите или обратното – да се разширят факторните зависимости върху възприятието, както и представите за пространството
съобразно неговата хетеротопност. С този модел обаче защитаваме идеята за
лансиране на конструктивен алгоритъм, адекватно структуриращ процеса на
формиране на геополитически образ на пространството. Той би могъл да отговори на съвременните потребности от систематизиране на емпиричното знание
по проблематиката за постигане на по-точни предвид субективизираната материя резултати.
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РОМСКАТА КОЛОНИЗАЦИЯ.
ОТВЪД „ОЙКУМЕНА“ – ПО СЛЕДИТЕ НА ПРОТОРОМИТЕ1
Красимир Асенов2
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Направен е опит за изясняване на част от теориите, хипотезите, спекулациите и научните факти, отнасящи се до ромския етногенезис, както и на някои слабо изследвани
аспекти, свързани с довизантийския период на проторомите (условно обозначаване на
митичните прародители на съвременните роми) – социални, етнически, политически,
конфесионални, културни, професионални. Резултатите от изследването формират няколко категории от общности, които под една или друга форма могат да бъдат типологизирани като протороми: адиваси (ādivāsīs); шудри (śūdras); дас/даса (dāsa); неприкосновени (apśya) и пр.
Ключови думи: роми, протороми, варна, каста, арии, адиваси, шудри, неприкосновени

THE ROMA COLONIZATION. BEYOND THE „ECUMENE“ ON THE TRACKS OF THE PROTO-ROMA
Krasimir Asenov
It is difficult to study peoples and communities that do not have their own historical
memory. It is even more difficult to study ethnic groups whose collective memory only lasts a
lifetime. In such cases, it is necessary to study not the communities themselves, but the existing
records about them in foreign historical and collective memories. The historiographical
literature on the Roma, considered scientific, often represents a subjective interpretation of
the historical reality by the gadzho (a term used by the Roma to denote a foreigner, a nonRoma), which undoubtedly forms a field of research saturated with subjective, emotionallycharged and speculative information. With no unified nation and state, no common historical
and temporally stable collective memory, roaming the world for more than a millennium, the
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2
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Roma communities continue to be like an ancient palimpsest, whose top layer seems easy
to read, but the layers below continue to hide their secrets. The Roma have no prospect of
finding their own ecumene - their promised land; invisible and visible at the same time, people
on the periphery who live in their own dimension, with their own moral and philosophical
beliefs, often incomprehensible and alien to others, but deeply vital and connected with the
original nature of nature and man. They have no narrative of origin and history of their own,
no writing, constantly stigmatized and persecuted by the gadzho, instilling fear, disgust and
admiration at the same time. The post-Byzantine period of the development of the Roma
people is relatively well-studied, however, not sufficiently so as to answer a number of
questions concerning the ethno-cultural and social identity of the Roma in the pre-Byzantine
period. The study of the origin and development of the Roma ancestors is crucial if we are
to answer the questions that still have not received satisfactory answers, such as: why the
Roma do not have their own state; why they do not have a common ethno-cultural selfconsciousness and a common cultural memory; why the Roma are so fragmented – with no
unified language, culture and religion; why the levels of illiteracy among them are higher
than that of the surrounding population, etc. Some of the questions related to the behavioral
patterns, as well as the educational and professional attitudes of the Roma, can also find their
answers if we study the period (in historical, ethno-cultural, social and geographical aspects)
before, during, and after the formation of the Roma ethnic group in Northwest India. The
paper proposes a hypothesis that attempts to answer some of these questions. Considering
the structure, functions and intra-class relations in the varna and the caste systems in ancient
India, some logical conclusions are imposed, which clearly show that the Roma ancestors are
part of a large group – ethnically, culturally, socially and anthropologically heterogeneous
– which due to unbearable living conditions, began to leave India en masse, in the period
between the fifth and the tenth century, in the direction of Central Asia and Europe.
Keywords: Roma, proto-Roma, varna, cast, aryans, adivasi, shudras, sacrosanct

УВОД
Дебатът относно произхода и етногенезата на ромите отново е на дневен
ред след мащабните генетични изследвания от началото ΧΧI век. Потвърждава
се основната хипотеза от втората половина на ΧVIII в., която чрез сравнително лингвистичния метод локализира значително точно географския ареал – началото на проторомската дифузия, нулевия ромски меридиан – Северозападна
Индия (в текста не се употребява в качеството си на етноним или на част от
държава, а е топоним, обозначаващ регион, територия). Въпреки последните
научни постижения, открити остават важни въпроси, свързани с ромския етногенезис, причините за проторомските миграции. Друг въпрос, който остава
в периферията на научноизследователския интерес и не е разглеждан досега, е
дали това масово движение на запад е миграция (независимо от факторите, които я пораждат – политически, икономически, социални, климатични и пр.) или е
форма на колонизация. Отвъд исторически наложената конотация за колонизацията като процес, свързан със завоевания, тя в действителност е преместване
на група хора в нова географска област без завръщане, заселване на нови територии и образуване на колонии, в случая с ромите – диаспори.
Основен акцент в текста е поставен върху реалиите в индийския субконтинент (по-точно северозападния географски ареал) от второто хилядолетие
пр.н.е. (Харапската култура) до края на първото хилядолетие на н.е. Темпо32

ралната рамка е съобразена както с мощните процеси на етническа и културна
диференциация през този период, доисторическата дифузия на индоариите3 в
субконтинента, реасамблирането на социалните статуси, така и с началото на
хипотетичната първа миграционна вълна на проторомите на запад, към средна
Азия (V-Χ в. от н.е.).
Предизвикателство е да се изследват народи и общности, които нямат
собствена историческа памет. Още по-трудно е да бъдат изследвани етнически
групи, чиято колективна памет е с продължителност на един човешки живот.
В тези случаи се изследват техните отражения в чуждите исторически и колективни памети. Историографската литература за ромите, приемана за научна,
често е субективна интерпретация на историческата реалност от gadžo (термин,
използван от ромите за обозначване на чужденец, нером), което несъмнено формира изследователско поле, наситено със субективна, емоционално заредена и
спекулативна информация. В обобщене – научната област, която изследва ромите/циганите, е синтез от хипотези, теории, спекулации и историографска литература. Благодарение на новите технологии в този научен сегмент се включи
сериозно и генетиката, която дава категорични отговори относно генезиса на
ромите (Martínez-Cruz et al., 2015, pp. 1–7).
Изследвайки ромите всеки път, когато е необходимо да ги позиционираме
в определен исторически хронотоп, социална система, конфесионална принадлежност, дори етническа принадлежност, се натъкваме на някои характерни за
тях особености: без единна нация и държава, без обща историческа и темпорално устойчива колективна памет, повече от хилядолетие кръстосващи световната сцена, без изгледи да намерят своя собствен ойкумен – своята обетована
земя; невидими и видими едновременно, хора на периферията, които живеят в
свое собствено измерение, със свои нравствено–философски убеждения, често
непонятни и чужди за другите, но дълбоко витални и свързани с изначалната
същност на природата и човека; без свой собствен разказ за произход и история,
без писменост, стигматизирани и преследвани, всяващи страх, отвращение и
възхищение едновременно, ромските общности продължават да са като древен
палимпсест, чийто горен пласт изглежда лесен за разчитане, но пластовете отдолу продължават да крият своите тайни както за gadžo, така и за самите представители на етническите групи, наричани роми, цигани и пр.
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХИПОТЕЗИ ОТНОСНО ПРОИЗХОДА
Когато се предприемат сериозни научни стъпки за изследване на процесите, свързани с ромските общности, за да се изградят приемливи от научна
гледна точка теории, неминуемо се достига до момент на изследователско безсилие. Твърде многобройните „сиви“ зони (научно недоказани, вариативни или

3
Народностна група, формирана вероятно в степите на Каспийско и Аралско море – номади, които нахлуват и трайно се заселват в Персия и Северна Индия между ΧΧ и ΧII в. (Кузьмина,
Е.Е. 1994. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности
и происхождение индоиранцев. Рос. акад. наук; М-во культуры РФ, Рос. ин-т культурологии.
М., Наука, Вост. лит., 464 с.)

3 Проблеми на географията, 1–2/2020 г.
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откровено спекулативни твърдения), заедно с историографската амнезия, отнасяща се до предвизантийския период (до ΧI в.) на ромите, са предпоставка
за конструиране на теории, които позволяват различни смислови контексти и
образуват многопосочни тълкувания. Вероятно това е част от изследователския
алгоритъм за преодоляване на историографския информационния дефицит.
Въпросите, свързани с формирането на ромския етнос или с ромския етногенезис, изискват сериозен изследователски подход, съчетаващ методологиите и
инструментариума на редица „твърди“ и „меки“ научни дисциплини.
Наличието на сериозни научни данни (лингвистични, ДНК изследвания),
които несъмнено локализират индийския субконтинет като прародина на проторомите, не пречи на другите хипотези да са все още витални, което разбира
се внася допълнителна полисемия сред научните среди, занимаващи се с етногенезиса на ромите. Така например в колективния труд на Надежда Деметр,
Николай Бессонов и Владимир Кутенков се посочват част от теориите, които
определят прародината на ромите: южната част на Босфора; северната част на
кралство Тунис; Занзибар; планините на Кавказ; свързват ги с немските евреи;
Египет; поречието на Дунав и Украйна (Деметр и др., 2000: 11-23; 78-80).
Полисемантичната натовареност на етнонимите цигани и роми неминуемо предзадава формирането на множество хипотези относно хронотопа на зареждане на ромския етнос. Липсата на общ етноним също е сред факторите,
които внасят допълнителни тълкувателни теории за ромската прародина. Така
например акустичната близост на етнонимите лури и люли е достъчен аргумент
за формиране на теория за ромския етногенезис, като с първия се идентифицират артистите-музиканти, описани в легендарната поема „Шах-наме“ – връх в
персийско-таджикския ренесанс от Χ-ΧI век (Encyclopedia Iranica), на Хаким
Абу’л-Касим Фердоуси Туски, наречен Фирдоуси (Райския), а с втория етноним
се обозначават днешните средноазиатски цигани. За връзките между корелатите ром, лом и дом (индоарийския ḍom/ḍombа) е необходим отделен труд, който
да проследи лингвистичните транформации в ромския език чрез въздействието на езиците на Иран, Афганистан, Армения (част от миграционния маршрут
след напускане на индийския субконтинент от ромските групи). Колкото до
генезиса на етнонима цигани, той със сигурност е формиран между IΧ–ΧI век
във Византия (Марушиакова, Попов, 2000: 13-15).
Съществуват и други хипотези за произхода на ромите. Според едно руско издание предците на ромите са чехи или бохемци или може би родината
им е Асирия, Персия, Египет или Нубия (Цыганы Венгрии и Трансильвании,
1864: 36). По-екзотична хипотеза създава историкът Predori през 1841 г., която
представя в изследването си „Произход и премеждия на циганите“ („Origine e
vicende degli Zingari“), твърдейки, че те са остатъци от легендарния народ на
митичната Атлантида. Bataillard (1875: 563-597) в труда си „Циганите в епохата
на Бронза“ („Les Tsiganes de l‘âge de bronze“) се опитва да докаже, че през бронзовия период те са живели в Южна Европа, Мала Азия и Северна Африка. Херодот и Страбон смятат, че родината на сигиннах е Кавказ или Мала Азия (Папазьян, 1901: 93-158). Още през 1844 г. August Friedrich Pott в Хале – Германия,
и Franz von Miklosich през 1873 г. във Виена публикуват изследвания за ромите,
като акцентират върху липсата на техни исторически паметници и предания и
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само живият им език е тяхната връзка с историческата им прародина Индия.
И двамата изследователи не се ограничават само с посочването на ромската
прародина, а фиксират и северозападната част на индийския субконтинент като
географския ареал, от който започват ромските миграции.
В основата на изграждането на първоначалната теория за индийските корени на европейските роми стои сравнителнолингвистичният анализ. Няколко
изследователи независимо един от друг успяват да установят сходство между
ромския език и санскрит – унгарският теолог Ищван Валий през 1763 г., германецът Йохан Рюдигер през 1782 г., както и считаният за баща на циганологията
Йохан Готлиб Грелман през 1783 г. (Grellman, 1783).
Въпреки че чрез методите на съвременната генетика през 2012 г. се установява (Current Biology, 2012: 2342–2349), че проторомите започват своето дълго пътуване към Европа от северозападната част на индийския субконтинент
между V и Χ в. (Fraser, 1995), продължава използването на сравнителнолингвистичния метод за определяне на географски произход, който има определени
недостатъци. Като пример може да се посочи, че за около 95% от голямата ромска диаспора от Арман махала (Пловдив), настанена в германския град Велберт,
турският език е матерен и той се използва за вътрешногрупова комуникация.
Според теориите на Валий, Рюдигер и Грелман коректно е да се определи Турция за родина на българските граждани от ромски произход. Фактът, че представителите на диаспората проявяват преферирана идентичност и се самоопределят като турци, не променя смисловата натовареност на предложения пример,
демонстриращ експлицитно лингвистичния капан, в който може да попадне изследователят, разчитайки единствено на резултатите от сходството на езиците.
Независимо от тази хипотеза, сравнителнолингвистичният методът предоставя
ценна информация за седентаризацията и миграционните трекове на проторомските групи в довизантийския период.
Независимо че ромите са най-многобройното етническо малцинаство в
Европа, доскоро те не се включват в изследванията, анализиращи фината мащабна генетична подструктура на европейците. Интересно изследване на многообразието на генома на ромски общности от анализ на 800 хил. единични
нуклеотидни полиморфизми (SNPs) при 152 индивида от 13 ромски групи от
райони в Източна, Западна и Северна Европа е представено в Current Biology от
18 декември 2012 г. (Gomez-Carballaet al., 2013: 1-12) (фиг. 1). На фиг. 1 са отбелязани страните, в които е проведено изследването, броят на ромите (в скоби),
участвали в него, както и предполагаемата година на първоначалното им установяване в съответната страна. Посочен е и приблизителният брой на ромите на
територията на континента според оценка на Съвета на Европа.
Предположения относно общите корени на роми и евреи се появяват периодично в научното поле на ромологията. Сериозни изследвания в тази посока,
освен историографския прочит за близките съдби на двата народа, засега няма.
В този контекст преди няколко години Шмуел Авукия, израелски библеист,
коментирайки своята неделна проповед, обръща внимание на следния стих в
глава 33 на Битие: „И Исав каза: Нека оставя с вас няколко души, които са
с мен.“, поставя въпроса кои са тези хора? Авукия посвещава няколко години
на намирането на отговора на този въпрос. Сега той е сигурен, че тези хора са
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Фиг. 1. Географски произход и разпределение на европейските роми

цигани, потомци на изгубеното израелско племе, коляното на Шимон, или Симеон (в Стария завет, вторият син на Яков и жена му Лия). След като споделя
своите виждания, Авукия получава одобрителни отзиви и от ромска, и от еврейска страна. „Циганите знаят, че са евреи, но нямат доказателства за това.
Аз съм убеден в това, че обединявайки моите изследвания с новите изследвания за ромската общност, за нейния произход и традиции, ние ще съединим
тези точки и ще съставим пълната картина“ – казва пред израелските медии
Авукия. В началото на м. декември 2017 г. в Йерусалим, Израел (Israeli Scholar,
2017), се провежда и първият еврейско-цигански форум, в който взимат участие
десетки евреи, както и шестдесет души френски цигани, пристигнали за целта.
На 11 май 2017 г. Олаф Шулц – кметът на Хамбург, открива в града мемориал в памет на евреите и циганите (ромите), загинали от ръцете на нацистите
в годините на холокоста. В речта си по време на церемонията той казва, че
това „е място на срам и скръб, но отсега нататък е достойно място за спомен“ 4. Мемориалът се намира на територията на бившата железопътна гара,
от която са били депортирани 8071 души до гетата и концлагерите в периода
1940–1945 г.
4
https://lechaim.ru/news/v-gamburge-otkryt-memorial-pamyati-evreev-i-tsygan-pogibshih-otruk-natsistov/
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Темата за евентуалното родство между роми и евреи е сравнително нова.
В този аспект може би нароилите се генетичните изследвания на ромите ще
внесат допълнително светлина относно тази хипотеза, нелишена от основание.
Последните резултати от високотехнологичните изследвания на ромския
етногенезис показват, че най-отличителната европейска ромска хаплогрупа е
M5a1b1a1, която присъства с променливи честоти във всички групи от ромски произход (само спорадични находки при неромани) и представлява 18%

Фиг. 2. Пространствена локация на географските ареали с концентрация
на проторомско население (кригинг интерполация на Северна и Северозападна Индия,
включваща районите, населявани от мегхавали и кашмирски пандити – регионът,
който с най-голяма вероятност представлява родина на европейските роми)
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от тяхната групoва mtDNA5. Филогеографските характеристики показват, че
M5a1b1a1 е възникнал преди 1,5 хиляди години в проторомско население, живеещо в Северозападна Индия (Gomez-Carballa et al., 2013: 1-12) (фиг. 2).
На картата е показана честотата на случаите (в %), в които коефициентът
на Бeйс6 има стойност > 1,5. Посочени са имената (с наклонен шрифт) на щатите в Индия и провинциите в Пакистан, от чието население са взети проби,
участващи в извадките.
Географското локализиране на ромската прародина поражда поредица от
въпроси, които все още нямат окончателни отговори: етнически или социални
са компонентите, които формират общността на проторомите (това не изключва
възможността да са комбинация от двата компонента); ако са етнически – индоарии или автохтонните адиваси са ромските прародители; ако са социално
диференцирана общност – кастите на брахмани, кашатрии, вайши, шудри, извънкастовите недосегаеми или роби полагат основите на проторомската група;
в културно отношение – арийската (ведийската), харапската (дравидската) култура или културната матрица на локалните „речни“ цивилизации, възникнали
през четвъртото хилядолетие пр.н.е. по поречието на Инд и Ганг, стоят в основите на ромската култура и пр.
ИСТОРИЧЕСКИ РЕАЛИИ В ДРЕВНИЯ СЕВЕРОЗАПАД НА ИНДИЯ.
ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРАТИФИКАЦИИ
Преди повече от четири хиляди години в басейна на р. Инд е създадена
силно развита градска култура, която не отстъпва на такива центрове на световната цивилизация като Месопотамия и древен Египет например, а в редица
отношения ги превъзхожда. Откриването и изучаването на културата Харапа
(наречено на мястото на разкопките в Харапа, окръг Монтгомъри, съвременен
Пакистан) има изключително голямо научно значение. Tвърденията, че Индия
„никога не е познавала цивилизация, белязана от широкото използване на бронза“ (Smith, 1905: 229), след тези открития се оказват безпочвени. Разкопките в
долината на Инд убедително показават древността, оригиналността и автохтонността на индийската култура, която се развива – значително преди появата на
индоарийските племена в индийския северозапад. Това окончателно слага край
на теориите, свързващи възхода на цивилизацията с индоарийската инвазия
(Бонгард-Левин, Ильин, 1985: 63). Древните паметници на културата, открити
на територията на днешна Индия, могат да бъдат датирани към III–II хилядолетие пр.н.е. В басейна на р. Инд през този период съществува индската ци-

5
Митохондриалната ДНК е ДНК, която се намира не в ядрото на клетката, а в митохондриите, които са клетъчни органели, синтезиращи аденозинтрифосфат – вещество, осигуряващо енергия за протичането на различни биохимични процеси в клетката.
6
Томас Бейс (Thomas Bayes - 1701?–1761) е автор на Tеоремата на Бейс, която се използва в
теорията на вероятностите за изчисляване на вероятността за настъпване на дадено събитие, след
като вече е известна част от информацията за него.
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вилизация Мохенджо–Даро и Харапа. Археологичните находки потвърждават
нейното високо културно развитие. Съществуващата писменост от този период
и до днес остава неразшифрована. Изследователи предполагат, че населението
ѝ е с доарийски или дравидски корени (Чекалов, Кондратиев, 2005: 71). Счита
се, че дравидските народи са и основните създатели на една от най-старите и
най-развитите световни цивилизации – тази в долината на р. Инд – Харапската цивилизация, в културата и митологията на която дравидските елементи са
доста ясно проследени. Предполага се, че във време, когато тази древна цивилизация вече е в упадък в резултат на поредица от екологични бедствия и
вълна от индоарийски нашествия, градовете в басейна на Инд са унищожени,
а коренното население (по-специално дравидите) мигрира на юг от полуостров
Индустан (Encyclopedia of South Indian culture, 1983). Липсата на точни стратиграфски данни от периода на неолита до строителните комплекси в индските
градове прави доста трудно проучването на ранните етапи от произхода на харапската култура. Повишаването на нивото на подпочвените води затруднява
изучаването на най-старите културни слоеве в Мохенджо-Даро и в резултат на
това изследователите все още не са постигнали консенсус относно произхода
на тази култура. Освен дравидското начало някои изследователи смятат, че Харапската цивилизация дължи произхода си на цивилизацията на Ефрат и Тигър.
Критиката на тази гледна точка често води до друга крайност – в стремежа си
да подчертае античността на индската култура Heras (1953) например твърди,
че Харапската култура предхожда шумерската и твърде вероятно дори я е породила. Сред изследователите има защитници и на теорията, свързваща появата
на Харапа с арийските племена. Редица автори на труда „История и култура на
индийския народ” са склонни да смятат, че Харапската култура е резултат от
първата вълна на индоевропейско проникване (The Vedic Age, 1950: 194–195,
216–217).
С процеса на нахлуване на ариите в субконтинента (през XIV–XIII в.
пр.н.е.), социално-икономическият, етнокултурният и религиозният модел
претърпяват значителна трансформация. В предарийския период в основата
на религиозните възгледи на древните жители на Индия стои синтезът между
културните традиции и примитивните вярвания на протоиндийците (коренните
народи – протодравиди, мунда и др.). Според много учени нахлуването на арийците е причината за ускоряване развитието на древната индийска цивилизация
(The Vedic Age, 1950: 194–195, 216–217).
В антропологично отношение населението на Индия още от древността
е твърде разнородно. Поради географското си разположение, благоприятен и
разнообразен климат субконтинетът e дом на множество регионални, религиозни, социални, кастови и етнически общности. Целият този калейдоскопичен
колорит се допълва и от богата хетерогенна култура, която се развива на фона
на индуистския полиморфизъм – основната религиозна система на Индия. Индуизмът като водеща религиозна доктрина е сбор от разнородни идеи за духовността, с многообразни традиции, без църковна йерархия и неоспорими религиозни авторитети, без пророци и задължителна свещена книга. Индусите
имат свободата да избират своята конфесионална принадлежност – могат да бъдат политеисти, пантеисти, монотеисти, монисти, агностици и атеисти (Lipner,
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2009:8). Този богат арсенал от религиозни вярвания и доктрини, съществуващи
заедно и формирани още в Древна Индия, създава дълбок философски резонанс
в съзнанието на населението на субконтинента относно кохерентността и крехките граници между отделните религии. Това несъмнено спомага за възприемането на религиозната конверсия от страна на проторомите като недевиантен
процес и като процес, който е в корелативна връзка с екзистенцията. Тази теза
се развива в концептуалната рамка на принадлежността на проторомите към
автохтонните племена на индийския субконтинент – извънкастовите адиваси –
недосегаеми/нечисти и/или към варната на шудрите. Дълбоко възприетият философски мироглед за превъзходството на екзистенцията над религиозната демагогия от страна на проторомите играе в следващите векове съществена роля
за оцеляване на техните наследници в условията на господстващия през VI-VII
в. в Иран (Персия) зороастризъм и неговия предшественик – митраизмът, и шиитския ислям след 650 г.; апостолическата църква на арменците, примесена с
източно православие и еретичната християнска секта тондраки; византийското
православие и проблясъка на латинския католицизъм (1204-1261 г.), както и с
религиозния фанатизъм на средновековна и постсредновековна Европа.
Религиозният конформизъм на ромите не е феномен, формиран след напускането им от индийския субконтинент. Той е ехо от реалиите на проторомите
– наследство от варните и кастовото деление на обществото в Индия. Според
основните хипотези предците на ромите са представители на най-ниските социални слоеве в обществото – шудрите и недосегаемите, съставени предимно
от адиваси – автохтонното население на субконтинента.
Съществуването на касти и кастови организации обикновено се свързва
с Индия, където тези затворени групи се обозначават със санскритската дума
„джати“, въпреки че исторически и етнографски извори свидетелстват за наличие на признаци и елементи на кастова организация и в много други народи
по света: в древните Египет, Перу, Япония и пр. Индия остава обаче най-яркият
пример за кастово организирано общество. Тази своеобразна институция е форма на социална стратификация на обществото, специфичен израз на неравенствата. Характерни белези на кастовата организация са: строгият вътрешногрупов произход на наследяване; подчертаният конфесионален и ритуален статус;
ограниченията в избора на професия; строго формализираните личностни отношения между членовете на различните касти; определеният режим на хранене;
привилегиите и самоуправлението. Обществото в Индия като сложен социален
организъм е тясно свързан със съсловно-кастовата структура. Тя обхваща както
пълноправните свободни, така и зависимите слоеве от населението, принадлежащи към нисшите касти. Нейното функциониране до голяма степен се определя от комплекс от традиционни права и задължения.
Наред с джати, в древноиндийското общество съществуват и варни (от санскрит: varṇ - качество, цвят, категория, каста) – съсловия с много древни корени,
предшестващи кастите (вероятно въведени от ариите), които възникват още в
докласовото общество, но продължават да съществуват и в класовото. Обществената система на варните е съставена от четири главни съсловия: брахмани
– жреци, философи, учени, религиозни водачи; кшатрии – политици, пълководци, офицери, светски владетели; вайши – занаятчии, земеделци, търговци,
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и шудри – работници и слуги. Всъщност теорията за произхода на ромите от
шудрите – най-нисшата каста, е сред най-разпространените. Дори и в Пуруша
сукта – един от важните ведически химни на Ригведа, шудрите са описани като
най-нисшата социална каста: ,,Когато разчленяваха Пуруша (в митологичните
представи от ведическия период Пуруша е първоначално живо същество, от
чиято жертва - разчленяване на части, възниква всичко), на колко части го разделиха? Как устата му, как ръцете му, как бедрата му, как стъпалата му, се
наричаха?Устата Му стана брахман, ръцете станаха кшатрии, от бедрата
– вайши, от краката – шудри“.7 В древния химн съвсем екцплицитно е фиксиран социалният статус на шудрите – най-ниският, сътворени от краката (стъпалата). Освен по социален статус варните се ранжират и в цветово отношение:
брахманите се асоцират с белия цвят, с което се подчертава тяхната нравствена
чистота и непорочност; кшатриите – с червения цвят – цветът на кръвта, героизма, силата на духа, енергията; вайшите – жълтият цвят на земята – земеделие
и занаяти; шудрите – черният цвят – черни като калта по стъпала на Пуруша,
от които са направени, непълноправни, обезземлени, слуги. Колкото до извънкастовите недосегаеми (нечисти), наричани още далити, за тях са отредени
най-неквалифицираната, непривлекателна и презряна работа. Допълнителен
щрих към идентификацията на предствителите на четирите варни е важният
обред, подчертаващ различията между трите висши варни и шудрите, а именно
посвещението, упанаяна (Pandey,1969), което по своето значение се приравнява
към второто раждане. По тази причина трите висши варни се наричат още „два
пъти родените“ (двиджати), а шудрите, които нямат право да преминават обреда на посвещението – „един път родените“ (екаджати). Това важи естествено и
за извънкастовите общности – фиг. 3.

Фиг. 3. Графично предствяне на структурата на варните
7

http://inditrip.net/purusha-sukta/
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Абстархирайки се от брахманите и кшатриите, които са представители на
„привилегированата и богата група, живеещи за сметка на работещето и зависимото население“ (Бонгард – Левин, 2001: 73-74), най-многочислената варна е
на вайшите, които във ведийската епоха все още запазват част от своите политически права и взимат участие в решаването на държавните дела. Необходимо
е преди да разгледаме положението на адивасите, шудрите и недосегаемите –
нечистите (в т.ч. робите и робството в индийския северозапад) като възможни
протороми, да отбележим, че водещият фактор през началния период на разлагане на родовата община и формирането на стратифицирано общество не е
етноплеменният идентитет, а социалният статус.
Поради голямото етническо разнообразие в древния индийски северопзапад, честата смяна на едни държави и племенни съюзи с други, господстващите
слоеве се стремят да стабилизират положението на съсловията, за да обезпечат
организационната структура, необходима за съхраняването на привилегиите
на висшите варни, както и да поддържат класовата и съсловната солидарност.
Развитието на общественото неравенство довежда до това, че знатните родове
от едно племе считат знатните родове от друго племе за по-близки до себе си,
отколкото своите бедни съплеменници (Бонгард-Левин, Ильин, 1985: 142-143).
Това съвсем ясно показва кой е най-значимият стратифициращ елемент в механизма за формиране на съсловията (варновата и кастовата система) в Древна
Индия. Във всяка варна и каста попадат групи от хора (племена, родове, семейства и т.н.) със сходни социални статуси, което позволява да се изгради хипотезата, че проторомите не са част от една хомогенна етническа група или племе,
а са по-скоро представители на съсловни общности с еднакви или близки хабитуси (Бурдийо, 2005). В самата семантика на термина варна е имплантирано
отрицанието на биполярния модел: бели арии – черни адиваси (аборигенните
племена), тъй-като едно от значенията на термина варна е цвят и на всяко от
четирите съсловия във варните отговаря отделен цвят, който не изразява антропологични белези, а символизира социална йерархия. Затова е по-вероятно при
изграждането на варните (които са значително по-стари от кастите) в първоначалния етап решаваща роля да има етническият компонент – ариите си запазват
ръководните и престижните три съсловни нива (брахмани, кшатрии и вайши), а
в последната (шудри) позиционират адивасите, местните аборигенни племена,
но на малко по-късен етап значението на социалния статус започва да доминира
над етническия произход.
Динамиката в социалното положение (обедняване, забогатяване, попадане в робство, което често е доброволен акт в Древна Индия) създава условия
за амалгамизация на етническия компонент в съсловията, т.е. предствители на
една етническа група, но с различни социални статуси, е твърде вероятно да са
част от различни варни или кастови съсловия. Относително хомогенни социални общности, макар и хетерогенни в етническо отношение, но „заключени“ в
рамките на своите варни или касти, формират квазиобщности, които с времето
се хомогенизират под въздействието на външни и вътрешни фактори, а задължителният ендогамен брак в рамките на съсловието е един от най-важните компоненти за това.
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През махадско–маурийската епоха (IV в. пр. н. е. - II век н.е.) съсловно-кастовата система претърпява съществени изменения в резултат от ръста на материалното производство и нарастването на градовете, задълбочаването на
процеса на разделяне на труда, развитието на робовладелските отношения и
укрепването на държавността (Бонгард-Левин, Ильин, 1985: 149-170). Основа
за оценка на обществената значимост на човека все повече става не неговият етнически произход, а имущственото му положение. В историческите извори не
един път се възхвалява богатството, чието притежание е способно да компенсира недостатъчно знатния произход, ученост, добродетели и други уважавани
качества (Бонгард-Левин, Ильин, 1985: 149-170).
Възможността проторомите да са етнически обособена общност, запазила
своите етнокултурни характеристики в общество, което е с висока степен на
социална фрагментация и диференциация, е твърде хипотетична и незначителна. Затова и в следващата глава се разглеждат възможните категории общности,
които под една или друга форма могат да са в основата на съвременните ромски
групи.
ПО СЛЕДИТЕ НА ПРОТОРОМИТЕ – АРИИ, АДИВАСИ, ШУДРИ
Разглеждането на състоянието на нискокастовите, извънкастовите и на робите в Древна и съвременна Индия е необходимата връзка за изграждане на
теоретична основа за идентифициране на вероятните прародители на ромите
– проторомите.
Материалите от антропометричните проучвания не потвърждават расовата
теория за появата на варните. В почти цяла Индия представителите на кастите, традиционно класифицирани като трите най-високи варни, не се различават
по расови признаци от шудрите в същия регион (Ghurye, 1957:120-123). Вярно е обаче, че представителите на нисшите и извънкастовите неприкосновени
(нечистите) в антропологично отношение са различни от кастата на индусите
(Чебоксаров, 1973; Абдушелишвили, 1982), но племената, от които произлизат
по-ниските касти, са включени в индуската социална структура, след като кастовата система вече е развита в тези области. Следователно расовите разлики не
биха могли да са причина за формирането самата система.
Когато се говори за касти, е необходимо да се има предвид затворена група
от хора, която заема строго определено и установено място в обществото. Принадлежността към определена каста се обуславя по рождение и се наследява,
като нейните членовете са свързани с общи традиционни занятия, вяра, правила
за общуване както вътре в кастата, така и с членовете на другите групи. Тук
разбира се трябва да споменем и извънкастовото население – т.нар. недосегаеми – нечистите, далитите и робите, които са най-уязвимата и презряна част на
обществото в Древна Индия. Идеята да се направи историческа ретроспекция
на Древна Индия и да се търсят корените на съвременните роми толкова далеч назад е, че формираните преди хилядолетия стратификационни стереотипи
са все още витални и продължават да осакатяват модерното индийско общество, като мултиплицират антагонистични социални и етнически опозиции. В
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подкрепа на казаното: „Не им се разрешава да носят обувки или да седят на
автобусната спирка. Не получават поща в домовете си, а на децата им не е
позволено да се хранят заедно с другите в училище. Стават жертви на жестокости и убийства. Далитите в Индия, наброяващи около 167 милиона души,
страдат от физическа и социална дискриминация, докато в същото време Индия е най-голямата действаща демокрация в света. Европейският парламент
прие резолюция, призоваваща за защита на правата на това население“8. Това
е част от Резолюция P6_TA(2006)0388 на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите (нечистите, недосегаемите) в съвременна Индия. Негативните аспекти на стратифицираното индийско общество в
древността и в съвремените условия стигат и още по-далеч – робството, което
се заражда като феномен при социалната диференциация на обществото в субконтинента преди около три хиляди години, днес все още е реална заплаха за
мнозина в Индия.
Съществуването на робството не се ограничава в хронологичните рамки на
периода на Древна и средновековна Индия – робството продължава да съществува под имплицитна форма и в днешна Индия (Yadava, 1980). Според информация на Global Slavery Rating 2016, публикувана от австралийската фондация
Walk Free, броят на робите в Индия се е увеличил с 4,1 млн. от 2014 до 2016 г. и
в резултат общият им брой достига 12,1 млн. Проучванията показват също, че
повече от половината от населението на Индия е изложена на риск от попадне
в робство.9
Арийските завоеватели в началото на второто хилядолетие пр.н.е. започват
да нахлуват в Индия с ясното съзнание за своето превъзходство над местното население. Унищожават част от победените, други поробват (като им дават
името „даса“ - роби), останалите (наречени „шудри“) лишават от собственост и
превръщат в непълноправни. В стремежа си да запазят чистотата на арийската
кръв и да предотвратят смесване с местните жители, нашествениците установяват социални бариери – браковете с адиваси (местни племена) са забранени,
както и участието на шудри в арийските религиозни ритуали. Присвояват си
изключителното право да се занимават с военни дела, да бъдат активни в обществения и политическия живот и дори за дейности в основните сектори на
икономиката (Бонгард-Левин, Ильин, 1985: 135).
Често се смята, че характеризирането на социалния статус на шудрите в
„Айтарея-брахмана“ – една от най-старите индуистки философски трактата
(упанишади) от канона на мукхия (VII.29), свидетелства за робското им положение, но като цяло идентифицирането им като роби е неправилно, въпреки
че позицията на много от тях всъщност е била близка до робската. Шудрите са
лишени от правото да преминават през обреда за посвещението (инициация),
което ги лишава от много права. За тях са въведени и се спазват много стриктно религиозните забрани, забрани да изучават Ведите и дори да ги слушат, да

8
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20060388&language=BG
9
https://ru.globalvoices.org/2017/04/11/59142/
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участват в поклоненията на общността и в ритуалите по жертвоприношенията
към боговете заедно с два пъти родените, да присъстват на техните поменални трапези и др. Шудрите не може да заемат висши постове в правителството.
Често се повтаря твърдението, че съдбата им е да бъдат слуги на два пъти родените, очевидно това отразява не само традиционното отношение към тях, но и
действителното им положение. Процесът на възникване на кастата на шудрите
е значително по-сложен в сравнение с този на останалите съсловия. Развитието
и усъвършенстването на занаятите става причина да се увеличи броят на хората,
загубили икономическата си независимост, много занаятчии да се разорят, да
загубят гражданското си състояние и да се озовават извън арийското общество.
Именно те съставляват четвъртата варна, която се попълва не само от разорените съплеменници, но и от чужденци. Не трябва да се подценяват съзнателно
предприетите мерки от страна на брахманите за „кодификация“ на това съсловие – узаконяване на ниския статус на шудрите, които принадлежат както към
арийските, така и към неарийските племена, и работата, която изпълняват, се
различава по отношение на икономическото значение, ритуалната чистота и
социалния престиж. Като цяло шудрите не представляват хомогенна социална
среда – в нея е включено и непълноправно население (Бонгард-Левин, Ильин,
1985: 138).
Относно хипотезата съсловието на шудрите да са прародители на съвременните роми, може да се каже, че за разлика от висшите брахмани, кашатрии
и вайши, те са лишени от правото да притежават земя. Чрез тази детериторизация (лишеност от правото да притежават територия, земя) на поколение след
поколение се формира нов светоглед и нова житейска философия и идентичност, която не е обвързана с определена територия. Арджун Ападурай (2006)
смята, че детериторизацията е причина за появата на нови идентичности, като
я обвързва с етноскейпа (етноскептици – хора, които разнасят по света идеите,
културните и битовите си традиции, политическите си възгледи и др. и чрез тях
оказват влияние на мястото на пребиваване). Въпреки различния контекст, с
който Ападурай натоварва термина детериторизация – като реалия на чужденеца, всъщност последиците от нея засягат по подобен начин както обезземления нисш съплеменик, така и чужденеца.
Независимо от етническата и социалната хетерогенност на съсловието на
шудрите (към които са включени и чужденците), детериторизацията е онзи фактор, който ги обединява, като им предоставя и относителна свобода за търсене
на нови територии и нов начин на живот. Поради калейдоскопичния си състав
съсловието на шудрите се характеризира със своята динамичност. Тази разнородна в антропологично, социално и етническо отношение общност притежава
всички компоненти, които са необходими не само за формирането на етносоциалната амалгама, наречена протороми, но и за осъществяването на тихата
колонизация на „ойкумена“.
Дълго време продължава дебътът в историческата наука относно това дали
съсловието на шудрите всъщност не е съсловие на роби (The Cambridge History
of India, 1922: 268; Munshi, 1960: 544; Синха, Банерджи, 1954: 43-44; Луния,
1969: 65-66). В други извори се уточнява, че по-голямата част от шудрите не са
роби, но фактическото им положение е близо до робското (Ману, VIII: 413-414;
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Илинь, 1950). Заедно с имуществената депривация, забраната да четат (това
донякъде обяснява липсата на писмена култура и високите нива на неграмотност сред съвременните роми) и дори да слушат свещени текстове, презрението
на останалото население и жестоката експлоатация формира достатъчно силен
мотив за предприемане на „бягство“ от тази реалност.
Възможността извънкастовите адиваси, недосегаемите и робите да са основната група, предприели „изхода“ от суровата индийска действителност, изглежда по-малко вероятна. Предприемането на пътуване от размирния северозапад на индийския субконтинент през Средновековието (V–Χ в. проторомите
напускат земите на днешна Индия и Пакистан) към не по-мирните територии
на днешните Афганистан, Иран, Армения и пр. изисква сериозна подготовка и
ресурси, които нито извънкастовите адиваси, нито робите притежават. Положението на извънкастовите слоеве е до такава степен отчайващо, че част от тях се
самопродават в робство единствено за да се нахранят (Yadava, 1980). Принудени да живеят извън населените места, да не ползват кладенците за вода на „чистите“ индийци (Артхашастра, I-14), да се занимават с най-мръсната работа и
задължително да носят отличителни знаци (Ману, гл. Χ: 50-56, 39), всички те са
наричани бездомници, външни, нечисти. Единствените, които имат достатъчно
мотиви, някаква информация за политическата и икономическата ситуацията
извън Индия, както и необходимите минимални ресурси (впрегатни животни,
хранителни запаси и средства) за осъществяването на първия етап на „изхода“
от субконтинента, са кастовите шудри. Част от шудрите формират проторомското ядро, към което се присъединяват извънкастови групи – адиваси, чужденци,
роби и пр. Така формираната хетерогенна квазиобщност полага началото на
движението на запад. Започнала като бежанска вълна от плацдарма Гуджарат
– Раджастан – Пунджаб – Кашмир, през V-Χ век някъде по пътищата на Азия,
Африка, Европа, Северна и Южна Америка и Австралия тази политическа или
социално-икономическа миграция се трансформира в тиха колонизация, която
още не е приключила.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лишени от своите мощни етнокултурни „резервоари“ – писменост, история, колективна културна памет, архитектура и пр., ромите пренасят своята културна идентичност през вековете, имплантирана в техния език и поведенчески
модели. В търсене на проторомите, навлизаме в дебрите на един от най-сложните в етнокултурно, социално и конфесионално отношение географски региони на планетата, и то във време, което се характеризира както с драматични
политически, социално-икономически, етнокултурни и пространствени трансформации, така и с липсата на достатъчно сигурни исторически свидетелства
за процесите на формиране на народите и общностите, тяхната амалгамизация и диференциация. Едно е неоспоримо – проторомите започват процеса на
своите тихи колонизации от северозападния индийски географски ареал през
предполагаемия период V-Χ век. Хипотезите, свързани с ромските прародители, в етнически план пораждат научен спор, който скоро няма да бъде разре46

шен. Според една част от изследователите етногенезисът на ромите трябва да
се свързва с долните кастови нива и четвъртото съсловие на варните – тази на
шудрите, друга част поставят ромите и извънкастовите общности на нечистите
в родствена близост. Синтезът между двете теории е правилната траектория,
по която трябва да се изгражда цялостната концепция за ромския етногенезис.
Това, че в текста не се разглеждат политическите и климатичните фактори като причина за началото на проторомските миграции, не означава, че те
са изцяло пренебрегнати. Обикновено при политически кризи или природни
катаклизми миграционно-бежанският поток се вмества във времевия диапазон
от няколко години до една декада. Извън тези рамки със сигурност може да
се говори за целенасочена миграционна политика, която притежава някои атрибути –разработени миграционни маршрути, обратна информация от „новите
земи“, наличие на диаспори (седентаризирани или не) и пр. Въпреки че не е
възприеман като такъв, твърде вероятно и да не осъзнаван като такъв както от
самите ромите, така и от неромите, този процес, продължаващ хиляда години
и обхващащ шестте основни континента, трудно може да бъде класифициран
като нещо друго, освен като колонизация – тиха, неагресивна и периферна.
Най-важното обаче е, че още не е приключила.
Културната идентичност на съвремените ромите носи без съмнение белезите и отпечатъка от културните матрици на древните жители на Индия. При
внимателен и сравнителен анализ на географската карта на индийския северозапад и картата, локализираща генетичния произход на ромите, се откриват
интересни зависимости. Такива зависимости се констатират и при изследване
на пространствената локализация на ромските общности в България (Илиева,
2013) и една от тях е свързана с релефа на териториите, които обитават. Както
в Индия, така и България проторомите и ромите избягват планинските терени
не само за временно, но и за постоянно местожителство. Ромите нямат аграрна
култура (като съсловието на вайшите в Индия, примерно) и по този признак
отново са близо до шудрите, и също като тях и извънкастовите съсловия нямат
и военна култура (като съсловието на кшатриите). Ромите нямат собствена писмена култура и това е ехо от тяхната принадлежност към съсловията, на които е
забранено не само да четат, но и да държат книга. Затова и днес повечето от тях
са музиканти, черноработници, куфарни търговци, железари, каруцари-коняри,
улични метачи и пр., отколкото земеделци, лекари, военни, учени, инженери и
пр. И това са последствия не от малоценност, а от 1500 години виктимизация,
лишаване от възможности и неравно третиране. И ако се възползваме от теорията на Лев Гумильов за етническата пасионарност (Гумильов, 2007), за разлика
от много западноевропейски народи, ромите притежават възходяща пасионарност, характерна за младите етнически общности, които все още не са достигнали зенита на своето развитие.
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ВИДОВЕ АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ.
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Антропогенните туристически ресурси са важен компонент в туристико-ресурсния потенциал на България, както и важно конкурентно предимство за българския туризъм. В настоящата статия авторите предлагат собствена типологизация на антропогенните туристически ресурси. Като водещ критерий е използвана осезаемостта, защото
възприемането чрез сетивата, осъзнаването и осмислянето на един обект (или явление)
е определящото в отношението към него.
Ключови думи: туристически ресурси, типология, културно-историческо наследство, материални и нематериални антропогенни туристически ресурси, специални събития

FORMS OF ANTHROPOGENIC TOURIST RESOURCES.
TRYING FOR ANOTHER TYPOLOGY
Vanya Vasileva, Dora Kabakchieva
Absract. Anthropogenic tourism resources are an important component of the tourismresource potential of Bulgaria, as well as an important competitive advantage for Bulgarian
tourism. These resources have been studied and ranked based on different criteria. At first
glance, their division is easy and clear. However, there is no common consensus among
Bulgarian researchers on their type differentiation. Often anthropogenic tourist resources are
interpreted as synonymous with cultural and historical heritage (and vice versa) and this,
although too general and superficial, has some reasons. However, it is necessary to emphasize
unequivocally that the two terms are not equivalent. „Anthropogenic resources“ refers to a
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more general concept that includes both cultural and historical heritage resources and those
that have been created today by purpose (artificial) and whose content may contain elements
of culture and / or history. In this paper, the authors propose their own classification of
anthropogenic tourism resources. The application of typology (division based on qualitative
attributes) is not only scientifically important, but it is also important to practice to bring
clarity and order to the diversity available. Senses are used as the leading criterion, because
perception through the senses, awareness and comprehension of an object (or phenomenon)
is the determining one for the relations to with it. According to this criterion, anthropogenic
tourist resources are divided into tangible and intangible. The tangible ones are inherited,
modern and mixed. Archaeological and ethnographic resources are inherited. Modern sports,
entertainment and business resources are created. Religious, architectural, commemorative,
cultural-institutional and economic resources can be both inherited and modernly created,
therefore they are defined as a mixed type. The proposed classification is consistent not
only with the resources tangibility and genesis and their peculiarities, but also with their
use by the tourists and the importance of these resources for Bulgaria. The classifications
developed so far are not bound to give a strictly fixed meaning to the individual terms. This
is of particular importance to the authors of this typology. The definition of individual types
is a significant contribution to their validation and, accordingly, to their work (identification,
tourist evaluation, market positioning, conservation, development, etc.). Therefore, the
proposed new categorization of anthropogenic tourism resources is logically accompanied
by the designation of each type. The caveat is that it is not possible to put strict boundaries
between the types, because very often each of them has characteristics of more than one group,
hence different categories are connected not only by their nature, but also in their origin, as
well as places of distribution. Most of the intangible anthropogenic tourism resources are only
feasible in the presence of specific facilities. Therefore, the two main groups (tangible and
intangible) are also highly interconnected and interdependent. The typology thus presented
not only satisfies scientific and educational needs, but is also adequately applicable in public
practice.
Keywords: typology, cultural and historical heritage, tangible and intangible
anthropogenic tourist resources, special events.

ВЪВЕДЕНИЕ
В контекста на туризма антропогенните ресурси се интерпретират като
обекти и събития с неприроден характер, които определят целта и мотивацията
на туристическото потребление. Неделими са от атрактивността на туристическата дестинация и участват в процесите на формиране и усвояване на туристическия продукт. Те са важен компонент в туристико-ресурсния потенциал
на България, както и сериозно конкурентно качество за българския туризъм.
Към тях се отнасят проявите на материалната и духовната култура, затова и
обичайно се асоциират преди всичко с културно-историческото наследство на
страната. Свързаността, разбира се, е безспорна, но не означава равнозначност.
Целта на настоящия текст е да се внесе пълнота, порядък и яснота относно
съществуващите видове антропогенни туристически ресурси. Добавъчната цел
е да се маркират особеностите на разглежданите видове за България. Обект на
изследването са антропогенните туристически ресурси, а предметът му е нов
теоретичен модел, базиран върху техните специфики и взаимовръзки.
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Установяването на точни и еднозначни, научнообосновани термини и класификации е ултимативно необходимо условие за постигане на яснота и разбиране сред теоретиците и практиците в науката за туризма. Съществуващото
голямо разнообразие от обекти и явления, представляващи интерес за туристическия бранш, извеждат тази необходимост на още по-високо ниво. Туристическите ресурси са изучавани и подреждани на базата на различни критерии. На
пръв поглед разделението им е лесно и ясно, но въпреки това няма общоприета
единна съгласуваност по тяхното видово разграничаване.
Организирането в система е задължителен етап от едно научно изследване. За целта е използван методът моделиране. Това е фундаментален научен
метод за изучаване на реалността, когато поради различни причини тя е трудна
за пряко, директно и буквално възприемане. Моделите отразяват главните характеристики на проучваните обекти, като ги трансформират или във физически аспект (чрез уголемяване, умаляване), или в ментален аспект (създаване на
теоретични модели). Настоящото изследване представя нов теоретичен модел,
отразяващ същността и взаимовръзките между видовете антропогенни туристически ресурси. За съставянето му са приложени два главни метода на теоретичното обобщение: групиране и абстрахиране. Първият събира обекти със
сходни характеристики в една категория, вторият – формира отделната категория въз основа на водещи признаци, като се абстрахира от останалите характеристики (пренебрегва ги като несъществени за конкретното изследване). Когато
водещи са качествени признаци, обособената подялба се дефинира като типология (Апостолов, Марков, 2015). Освен посочените основни методи (моделиране чрез групиране и абстрахиране) в текста се използват и прилагат и други
общологични методи, като анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение.
Употребява се също и териториалният (географски) подход за конкретизация.
ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИ ОПИТИ ЗА ТИПОЛОГИЗАЦИЯ
Опитите да се систематизират антропогенните ресурси са сходни в търсенето на общи белези и показатели. Обособените единици обикновено са сродни, препокриват се (частично или напълно) или са условно установени, но в
крайна сметка водят изследователите към по-задълбочено и систематизирано
проучване.
За подреждането на туристическите ресурси биха могли да се приложат
всички критерии, относими към тях по принцип. Багрова, Багров и Преображенский (1977, по Апостолов, 2013) ги поделят на три групи в зависимост от
произхода им:
• Естествено създадени ресурси – плажове, минерални води и др.;
• Облагородени – плаж с вълнолом, извор с каптаж и др.;
• Изкуствени – язовир, рибарник и др.
Маринов и Бъчваров (1990) също диференцират три основни групи въз основа на произхода и основното предназначение на антропогенните ресурси:
1. Реликтни обекти – унаследени от минали времена, когато са изпълнявали основното си предназначение, което не е било свързано с туризъм;
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2. Специално създадени обекти – музеи, паметници и др.;
3. Обекти, за които туристическата функция е съпътстваща, а не основна (например промишлени и селскостопански предприятия, към които има
познавателен интерес).
В зависимост от генезиса и създаването си антропогенните туристически
ресурси може да са случайни или целеви. Случаен е произходът на обектите на
културно-историческото наследство например, тъй като са резултат от човешка
дейност с различни от туристическите цели и функции. Целевите туристически
ресурси се създават конкретно, за да обслужват туризма (тематични паркове,
атракционни, специални събития и др.). Напълно възможно е обект, който притежава необходимите качества и туристическа атрактивност, да не се използва
в туризма поради политически, военни, религиозни и други причини. Именно
поради това се обособяват в ресурсен фонд, включен като туристически запаси,
които не се експлоатират.
Маринов и Бъчваров (1990) предлагат и друга класификация, като подходът им е различен. В нея антропогенните туристически ресурси са декомпозирани на:
1. Социално-познавателни;
2. Културно-исторически;
3. Периодични и епизодични прояви.
Към социално-познавателните ресурси авторите отнасят особеностите на
обществото, социално-икономическите процеси и явления, които протичат в
него, начина на живот, „атмосферата“ на дадено място. В този смисъл групата обединява до голяма степен нематериални и свързани с духовната култура
елементи. Културно-историческите обекти се тълкуват като осезаеми, обикновено мащабни, и поради това все още по-често срещан мотив за пътувания
в сравнение с другите две категории. В наши дни периодичните и епизодичните прояви стават все по-привлекателни. За разлика от предходната група, те
не са постоянни по време и място, поради което се използват за удължаване
на туристическия сезон и за разнообразяване на туристическото предлагане в
дестинациите.
Безусловно антропогенните туристически ресурси са свързани със социо
културната среда. Те са създадени от човека (от отделни социални групи или
от обществото като цяло) и се поместват в културно-историческото наследство
и социалната практика. Затова и според Михайлов (2012) при тяхната систематизация критериите могат да бъдат: (1) времеви, (2) пространствени и (3)
сфери на живот. Ако приемем времевите критерии, подреждането върви в две
посоки – минало и настояще. От гледна точка на туристическия потенциал културно-историческото наследство дава информация за миналото на човечеството. Интерпретирайки съвременността от подобна позиция, авторът оформя три
групи антропогенни ресурси:
• събития;
• клтурни, спортни и индустриални обекти;
• бит, традиции, обичаи и фолклор.
Апостолов и Марков (2015) предлагат подобно видово деление, като изключват обаче последната група. Тяхната генетична типология е следната:
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1. Културно-исторически и делови антропогенни туристически ресурси –
исторически, архитектурни, религиозни, етнографски, културно-познавателни;
2. Изкуствени антропогенни туристически ресурси – развлекателни, културни, спортни, исторически, делови.
Всъщност тези автори използват разнообразни критерии за своята видова
подредба:
• произход (генезис) – природни и антропогенни;
• териториално-пространствено разгръщане – точкови, линейни и областни;
• значение – локално, регионално, национално или световно значими;
• локализация – селищно и извънселищно разположени;
• форма на собственост – частни, държавни, общински, смесени;
• транспортна достъпност – с използване на обществен или специализиран туристически транспорт, само пешеходно (със затруднена достъпност).
За нуждите на настоящата класификация са приложени качествени признаци. За водещ критерий се приема генезисът, който диктува различията в съответните форми, структури и функции. Затова и делението по този признак конституира двете основни групи туристически ресурси: природни и антропогенни. Тяхната определеност и категоричност е фундаментът на всяко следващо
проблематизиране в тази посока. Многообразието и в двете групи обаче налага
необходимостта и те от своя страна да се декомпозират на видове и подвидове.
Независимо от безусловността на подобна необходимост, не съществуват единни подходи и критерии за еднородна подялба.
Съобразно характера на носителите и начина на въздействие се различават материални (лесно осезаеми) и нематериални (по-трудно осезаеми) антропогенни ресурси. Този подход използва ЮНЕСКО при съставяне на списъците
на Световното културно наследство. Подялбата в много голяма степен е условна, понеже двата вида са взаимосвързани и често се преплитат и допълват.3
Често антропогенните туристически ресурси се интерпретират като синоним на културно-историческото наследство (и обратното) и това, макар да е
твърде общо и повърхностно, има известни основания. Важно е обаче да се
подчертае недвусмислено, че двата термина не са равнозначни. С „антропогенни ресурси“ се обозначава по-общото понятие, което включва както ресурсите
на културно-историческото наследство, така и тези, които са създадени в днешно време целево (изкуствено) и в чието съдържание може да има елементи на
културата и/или историята. Според Закона за културното наследство (ЗКН) то
обхваща материалното и нематериалното недвижимо и движимо наследство
като съвкупност от пренесени през времето постижения, творчество, традиции
и ценности, носители на историческа памет и/или национална идентичност с
научна или културна стойност. Този закон (ЗКН, обн. ДВ, бр. 19 от 13 март
2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г.) дефинира елементите на посочената съвкупност като:
3
Повечето вписвания на нематериалното културно наследство на България в листите на
ЮНЕСКО са включени заради запазените традиции при тяхното осъществяване/изработване и
интерпретация/ползване.
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1. Наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати.
2. Исторически обекти и комплекси.
3. Архитектурни обекти и комплекси.
4. Етнографски обекти и комплекси.
5. Образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура.
6. Природни ценности (образци), включително антропологични останки,
открити при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани
растения.
7. Индустриално наследство.
8. Произведения на изящни и приложни изкуства.
9. Народни занаяти.
10. Документално наследство.
11. Аудио-визуално наследство.
12. Устна традиция и език.
13. Книжовни и литературни ценности.
14. Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания.
15. Музика, песни и танци.
16. Народна медицина.
17. Кулинарни и еноложки традиции.
18. Народни игри и спортове.
За да се превърнат съставните части на културно-историческото наследство
в антропогенни туристически ресурси, те трябва да са определящи за избора на
крайната цел на туристическото пътуване и да са основен мотив за посещение
на мястото, в което са локализирани (Воденска, Асенова, 2011). Освен това е
необходимо да отговарят на критериите за атрактивност (привлекателност) и да
притежават съответните полезни качества за задоволяване на туристическите
потребности.
Произходът като критерий диктува и обозначаването на автохтонни
(местни) и алохтонни (привнесени) обекти и явления. Това е свързано с тяхната подвижност, според която се различават движими и недвижими културни
ценности. Този подход се използва в българската законова уредба – Закона за
културното наследство, Закона за паметниците на културата и музеите.
Според пространствената си структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности са разделени от Закона за културното наследство на
единични и групови. При груповите се разграничават следните видове (ЗКН,
обн. ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г.):
а) Ансамбъл – териториално обособима структура от обекти на недвижимото културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови,
пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда;
б) Комплекс – разновидност на ансамбъла с функционално обвързани съставни части;
в) Серийни – два или повече обекти на недвижимото културно наследство,
обединени от ясни културни, времеви, социални и/или функционални връзки и
независими от местоположението си;
г) Историческо селище – урбанизирана структура, наситена с културно-исторически ценности от една или няколко епохи;
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д) Историческа зона – оформена селищна, извънселищна, подземна територия или част от акватория, наситена с културни и исторически ценности от
една или няколко епохи;
е) Археологически резерват – обособена територия или част от акватория,
наситена с разкрити или подлежащи на разкриване при археологически проучвания (под повърхността или наземни) културни ценности, включително археологически структури, нива и културни напластявания.
Краткият преглед на съществуващите типологии демонстрира сходствата,
както и различията между тях. Почти всички изследователи в една или друга
степен застъпват разделението на обекти и събития. Наблюдават се съществени
разлики между авторите, занимаващи се проблемите на туризма, от една страна, и нормативната уредба, от друга. Това навежда на мисълта, че нормативните
актове не се базират на изследователския опит. Класификациите в тях се стремят да бъдат максимално изчерпателни, но са лишени от добре дефинирани
критерии и йерархичност. Дисхармонията, която съществува, поражда необходимостта от нова, единна, лесно разбираема и лесно приложима подялба на
антропогенните туристически ресурси.
ОПИТ ЗА НОВА ТИПОЛОГИЯ НА АНТРОПОГЕННИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
Базирайки се на съществуващите практики, авторите на настоящото изследване представят собствена типология на антропогенните туристически
ресурси (фиг. 1). В този опит за по-обобщено деление водещ критерий е осезаемостта, защото възприемането чрез сетивата, осъзнаването и осмислянето на
един обект (или явление) е определящо в отношението към него. Според този
критерий антропогенните туристически ресурси се делят на материални и нематериални.
Материалните са унаследени, съвременни и смесени. Унаследени са археологическите и етнографските ресурси. Съвременно създадени са спортните,
развлекателните и деловите ресурси. Религиозните, архитектурните, възпоменателните, културно-институционалните и стопанските могат да са както унаследени, така и съвременно създадени, поради което се определят като смесен
тип. Предложеното видово подреждане е съобразено не само с осезаемостта и
генезиса и произтичащите от тях особености, но и с туристическото използване
и значението на тези ресурси за България.
Съществуващите до момента класификации не са обвързани с придаване
на строго фиксиран смисъл на отделните термини. За авторите на настоящата
публикация това е от особено значение. Дефинирането на обособените видове
е от съществен принос за тяхното утвърждаване и съответно за работата с тях
(идентифициране, туристическа оценка, позициониране на пазара, опазване,
развитие и т.н.). Затова и предложената нова типологизация на антропогенните
туристически ресурси е логически придружена от обозначаване на всеки от
видовете:
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Фиг. 1. Видове антропогенни туристически ресурси

• Археологически туристически ресурси (материални, унаследени) – стойностни за археологията движими и недвижими материални следи от човешка
дейност, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и
във водните басейни. Те са ограничени, незаменими и невъзобновяеми обекти
от Древността и Средновековието, които дават най-добрата физическа информация за времената и живота на хората от миналото. Обикновено са само час58

тично запазени, открити са при археологически разкопки и проучването, реставрирането и консервирането им се извършват от професионални експерти;
• Етнографски туристически ресурси (материални, унаследени) – явленията и предметите на народната култура (материална и духовна), които носят
информация за етническите характеристики на живота и традициите на хората, наслоени в хода на историческото им развитие: битови предмети, облекла,
тъкани, шевици, кулинария, традиционни занаяти, народни обичаи, обреди,
празненства, песни, танци и т.н. Различават се по формите на опредметяване на
резултатите от човешкия труд – материални и духовни;
• Религиозни туристически ресурси (материални, смесени) – съвкупността от значими културно-исторически обекти и паметници, свързани с вярата и
световните религии, заедно с прилежащите им реквизити и аксесоари и съпътстващите ги религиозни практики на населението на дадена територия, произтичащи от тази вяра: археологически обекти (руини на храмове и светилища);
съвременни архитектурни обекти (църкви, катедрали, манастири, камбанарии,
синагоги, джамии); религиозни паметници и паметни места (гробища, крипти,
статуи, монументи); църковни музеи и колекции; светски сгради и обекти, свързани с определена религия;
• Архитектурни туристически ресурси (материални, смесени) – обхващат
различни пространствени елементи на средата, обитавана от човечеството през
годините на неговата цивилизация, с висока художествена стойност и пряко отношение към историята, културата и бита на различните народи – сгради, улици, площади, крепости, кули, мостове, акведукти, чешми и др. Обособяването
им в самостоятелна група е твърде условно, защото архитектурните артефакти
са основно проявление и задължително условие за всички антропогенни туристически ресурси. Те са пряко свързани и си взаимодействат в еднаква степен
както с археологическите, така и с етнографските, религиозните, историческите, културно-познавателните и с останалите видове, без изключение;
• Възпоменателни туристически ресурси (материални, смесени) – обозначават исторически факти и събития, като се грижат за това да не бъдат забравени и обезпечават тяхното представяне пред заинтересованите. Възпоменателните ресурси са материални обекти, създадени от хората, за да свидетелстват за
случили се бележити моменти в тяхното минало: паметници, военни паметници, мемориали, пантеони, гробници, мавзолеи, костници, лобни места, мемориални комплекси, бойни места, исторически панорами, алеи на паметта, родни
места и др.п. Пазят паметта за славни или печални епизоди от историята, които
имат важно значение за живота на обществото. Предават от поколение на поколение спомени и признателност за постижения, завоевания, победи, героизъм,
саможертва в името на родината или на идеала;
• Културно-институционални туристически ресурси (материални, смесени) – регулират разпространението и достъпа до различни значими свидетелства
от миналото, артефакти и творчески постижения, ориентират заинтересованите
и моделират предпочитанията им. Осигуряват необходимите познавателни ориентации в историята и културата на определена общност. В тях посетителите
се учат, образоват и развличат. Представят материалната база в сферата на културата, с която разполага една територия: музеи, галерии, библиотеки, театри
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и др. Наличието или отсъствието им е свидетелство преди всичко за нивото на
духовното и творческото развитие на дадено общество, за неговите ценности и
грижата му към наследеното от предците;
• Стопански туристически ресурси (материални, смесени) – свързани са
с миналото, настоящето или бъдещето на определена територия. В техния обхват влизат обекти на индустриалното наследство; действащи промишлени и
селскостопански средища, отворени за посещения и представяне, като винарни,
пивоварни, розоварни, пекарни, шоколадови фабрики, мандри, мини, биоферми
и др. Тук се включват също научни центрове, лансиращи на популярен език
научни постижения, изследвания и иновационни дейности пред широка аудитория, като детски научни центрове, планетариуми, атомни станции, астрономически и космически центрове и др.
• Спортни туристически ресурси (материални, съвременни) – съвкупност
от материални обекти и средства, в които и/или с помощта на които се осъществяват специфични физически дейности, игри и забавления за задоволяване на
потребностите на туристите от спортуване, рекреация и активен отдих. Създават условия и възможности за групово и/или индивидуално практикуване. Такива са спортни зали, комплекси, стадиони, игрища, гребни бази, голф терени
и мн. др.
• Развлекателни туристически ресурси (материални, съвременни) – осигуряват веществено-предметната база за различни видове занимания, които доставят удоволствие през свободното време и поради това са цел на посещение
от страна на туристите. Предлагат всевъзможно развлекателно съдържание и са
едни от най-атрактивните туристически ресурси през последните години. Такива са увеселителни, тематични и водни паркове, детски и търговски центрове,
хазартни заведения и др.
• Делови туристически ресурси (материални, съвременни) – обезпечават
деловата работа и атмосфера в условия извън обичайната работна среда; предоставят необходимото за провеждане на разнородни корпоративни събития
(конференции, семинари, симпозиуми, панаири, неформални срещи, коктейли,
приеми и др.); гарантират професионални практики от областта на събитийния мениджмънт. Включват конгресни зали, изложбени салони и пространства,
борси, панаирни сгради и площи и др.
Към групата на нематериалните антропогенни туристически ресурси се
отнасят всички специални събития, организирани, за да привлекат вниманието
и интереса (не само) на туристите, да развият и утвърдят съответната туристическа дестинация. Такива са календарни чествания и празници, фестивали,
представления и концерти, изложения, панаири, спортни и делови прояви, карнавали, шествия, възстановки, пленери и др. Някои от тях са с историческа или
възпоменателна тематика или дългогодишни традиции, но поради факта, че
всички се организират и провеждат в наши дни, е неуместно (а и би било много
трудно) да се разделят на унаследени и съвременни.
Категоричното разграничаване на обособените видове антропогенни туристически ресурси не е възможно, защото много често всеки от тях притежава
характеристики на повече от една група, поради което отделните категории са
свързани не само по естеството си, но и по време на възникване, както и по
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места на разпространение. Повечето от нематериалните антропогенни туристически ресурси са осъществими единствено при наличието на специфична материална база. – например панаирите се нуждаят от панаирни градчета, изложбите – от галерии, деловите прояви от конгресни зали и т.н. Следователно двете
основни групи (материални и нематериални) също са силно взаимосвързани и
взаимозависими.
Представена по този начин типологията удовлетворява не само научни и
образователни потребности, но е адекватно приложима и в обществената практика.
СПЕЦИФИКИ НА АНТРОПОГЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ
РЕСУРСИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Въз основа на направената типология се изясняват същностните белези на
антропогенните туристически ресурси в България и се налагат следните изводи:
1. България разполага с разнообразни по естество антропогенни туристически ресурси. Всички основни видове от тях са налични в страната.
2. Отделните видове антропогенни туристически ресурси имат различна
количествена обезпеченост. Значително преобладават унаследените. България
е най-добре обезпечена е археологически, етнографски и религиозни ресурси.
Благоприятно представени са също музеите, архитектурните и възпоменателните обекти. Изоставане се наблюдава при съвременните видове като делови,
спортни и развлекателни, както и стопански. Сред липсващите са например
мавзолеи (наличните са костници), самостоятелно обособени съкровищници
(наличните са част от музеи), научни центрове с туристически функции. Относително слабо са показани и развлекателните ресурси, въпреки че са сред
най-бързо развиващите се и набиращи популярност през последните години.
Много малко са проявите със световна или поне европейска значимост. Организираните събития са много на брой, но повечето са с местна и регионална популярност, което ги поставя в категорията туристико-ресурсен потенциал. След
1989 г. много стопански обекти вече не се посещават от туристи, но постепенно
започва възраждането и на тази група, която е незначителна в момента, но притежава висока познавателна стойност.
3. Отделните видове антропогенни туристически ресурси имат индивидуален и специфичен принос за развитието на българския туризъм. Най-добре усвоено за нуждите на туризма е българското културно-историческо наследство.
Изключително слабо се използват стопанските обекти, както и периодичните и
епизодичните събитийни прояви.
4. Антропогенните туристически ресурси са относително равномерно
разпределени по територията на страната (за разлика от природните). Това е
добра предпоставка за постигане на по-равномерно териториално разпределение на българския туризъм. Все пак по-голяма концентрация се забелязва около и в историческите и съвременните градски центрове, както и в курортните
райони.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на българския туризъм показва, че антропогенните туристически ресурси са определящи за формиране на туристическата привлекателност и са от първостепенно значение за облика на България като туристическа
дестинация. Установяването на еднозначна терминология и ясно дефиниране на
отделните категории обезпечава адекватното използване на тези ресурси. Доста често те се намират в комбинация и взаимодействие и оказват съществено
влияние върху параметрите на туристическото „производство” и потребление.
Освен това по-голямата част от методите и инструментите за управлението им
са с универсално приложение, т.е. отнасят се за всички видове. Разгръщането
на туристическия потенциал на обектите и явленията, плод на човешката дейност, и провокирането на туристическия интерес към тях са важна необходимост и за напредъка на индустрията, и за развитието на средата. Намирането
на точния баланс между съхранението, интегрирането, популяризирането, усъвършенстването и правилното представяне на антропогенните туристически
ресурси е най-добрата рецепта за тяхното бъдеще, за създаване на специфични
търговски марки и брандове, за установяване на висока репутацията на дестинацията и привличане на инвестиции и туристи.
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ИНДЕКС MeTo ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА
ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ НА ПОЧВИТЕ
НА КРАЙДУНАВСКИТЕ НИЗИНИ В БЪЛГАРИЯ
Велимира Стоянова1, Цветан Коцев1
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Статията представя индексът МеTo, който е разработен за оценка на опасността
от замърсяване с тежки метали и металоиди на почвите на крайдунавските низини в
България при евентуален разлив или наводнение. Той включва показателите степен на
замърсяване на речните наноси (Me) и форми на релефа (To).
Ключови думи: речни наноси, релеф, риск, уязвимост

INDEX MeTo FOR HAZARD ASSESSMENT OF HEAVY METAL POLLUTION
OF SOIL IN THE DANUBE LOWLANDS IN BULGARIA
Velimira Stoyanova1, Tsvetan Kotsev1
Abstract: The article presents the index MeTo which is elaborated to assess the hazard
of heavy metal pollution of riverine floodplain soils in the Danube lowlands in Bulgaria.
The index MeTo includes the following parameters: degree of heavy metal pollution of
river sediment (Ме) and topography (To). Each parameter is characterized by the following
elements: weight (W), ranges, and ratings (R). The two variables are weighed against each
other to determine its relative importance. The higher weight is given to the indicator ‘degree
of heavy metal pollution of river sediment’ followed by the ‘topography’. Their weight
coefficients are 2 and 1, respectively. The ranges of the parameters characterize the variety
of environmental settings throughout the wetlands for the accumulation of heavy metals in
the soils of the floodplain. Ratings (R) from 1 to 4 is assigned to each of the ranges of the
individual variables. The degree of pollution of the river sediment is calculated by the index
Cd proposed by Backman et al. (1998) as follows:
,
, where
Cfi is for the contamination factor for the i–th component, Cai is for the analytical value of the
i–th component, and Cni is for the threshold value of the i–th component. The target values
for sediment used in the consecutive Joint Danube Surveys organized by the International
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Commission for the Protection of the Danube River are applied as contaminant thresholds for
calculating the index Cd. The ranges of Cd are determined as follows: Cd=0, no pollution; Cd
(0, 1], low pollution; Cd (1, 3], moderate pollution; Cd>3, high pollution. The intervals have
scores 1, 2, 3, and 4, respectively. The topography is assessed by the major geomorphological
forms identified in the lowlands, which are rated as follows: high floodplain, R=1; sandy
ridges, R=1; low floodplain, R=2; old river channels, R=3; marshes, R=4. The MeTo index is
calculated as the sum of the products of ratings (R) and weights (W) assigned to each of the
parameters: MeTo=МеW*MeR+ToW*ToR. The minimum value of the MeTo index is 3 and the
maximum is 12. The whole range is divided into six classes: 3 (negligible hazard), 4-5 (very
low hazard), 6-7 (low hazard), 8-9 (moderate hazard), 10-11 (high hazard), and 12 (very high
hazard).
Keywords: river sediment, topography, risk, vulnerability

УВОД
Речните долини и крайречните низини предлагат едни от най-добрите условия за развитие на социалния и икономическия живот на хората от възникването на човечеството до наши дни. Те са най-населените райони на планетата и
антропогенното въздействие върху околната среда е едно от най-големите. Почвите в тези ландшафти на Земята се характеризират с много висока опасност от
замърсяване с тежки метали и металоиди. Бързото стопанско развитие в света
след 50-те години на XX век е причина за постъпването и акумулирането на
значителни количества опасни химични вещества в почвите (Mitsch, Gosselink,
2015; Ehlert, 2016). Пример за такъв район са низините покрай р. Дунав. Замърсяването на Дунавския басейн с тежки метали е свързано с индустриалното развитие на дунавските страни през последните два века (Bird et al., 2010a;
Winkels et al., 1998). В долното дунавско поречие то е най-интензивно в периода
1950-1987 г. (Pavlović et al., 2015). В резултат на рудодобива във водосборните
басейни на Тимок, Огоста и Искър, долното течение на р. Дунав в участъка след
пролома Железни врата се отличава с повишени концентрации на някои тежки
метали в дънните и плаващите наноси (Macklin et al., 2003; Woitke et al., 2003;
Bird et al., 2003, 2010b, 2010c; Konradi et al., 2006; Comero et al., 2014). Това създава предпоставки за натрупване на тежки метали в почвите на заливните тераси на р. Дунав при разливи и наводнения. В резултат от изменението на климата
повишената честота на екстремните климатични и хидроложки събития засилва
процесите на пренос, акумулация и преразпределение на тежките метали и металоиди в заливната тераса на р. Дунав. В резултат съществува опасност определени химични елементи да надхвърлят пределно допустимите концентрации
в почвите на крайдунавските низини.
В рамките на проекта „Интегрирана оценка на природния и технологичния
риск в Дунавската равнина в трансграничния регион Калафат–Видин–Турну
Мъгуреле–Никопол“ (ROBUHAZ-DUN) през периода м. юни 2012 г. – м. ноември 2013 г. са изследвани и картографирани природните и технологичните
опасности за част от низините между Видин и Свищов (Добрев и др., 2013;
Беров и др., 2013; Николова и др., 2013а и б; Ножаров, 2013; Матеева, 2013;
Матеева и др., 2013а, б, в; Николова и Недков, 2013; Коцев и др., 2013; Железов,
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Фиг. 1. Дунавски низини в България: (1) Брегово-Новоселска, (2) Видинска,
(3) Арчаро-Орсойска, (4) Долноцибърска, (5) Козлодуйска, (6) Островска,
(7) Чернополска, (8) Свищовско-Беленска, (9) Вардимска, (10) Батинска,
(11) Аблановска, (12) Бръшлянска, (13) Попино-Гарванска, (14) Айдемирска

2014; Черкезова и Недков, 2014; Коцев и Железов, 2014; Vatseva, 2014; Mateeva,
et al., 2014; Nojarov, 2014; Koulov, 2014). Проектът не включва оценка на опасността от замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди при разлив или
наводнение и като цяло крайдунавските низини на българска територия не са
изучавани в това отношение. Сравнително малко са и публикациите с данни за
съдържанията на микроелементи в наносите и почвите на низините (Ricking,
Terytze, 1999; Bird et al., 2010а; Hristov, 2010; Коцев и др., 2013; Gyosheva et al.,
2017; Stoyanova et al., 2018; Stoyanova et al., 2019).
Целта на настоящата публикация е да представи разработеният от авторите
индекс MeTo за оценка на опасността от замърсяване на почвите на крайдунавските низини в България с тежки метали и металоиди при разлив или наводнение (фиг. 1).
СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА
Дефиниции за опасност

В научната литература съществуват множество дефиниции за опасност.
IPENZ (1983) дава следното определение за опасност: „Състояние или ситуация, която може да причини вреда на хората, имуществото или околната
среда“ (Schneiderbauer, Ehrlich, 2004). Gardenier & Keey (1992) определят опасността като „Евентуална загуба, която може да причини човешки, социални,
екологични или икономически вреди“. Smith (1992) разбира под опасност „Потенциалната заплаха за хората и благосъстоянието им“ (Schneiderbauer,
Ehrlich, 2004). Garatwa & Bollin (2002) правят разлика между „наистина природни опасности (като земетресения) и социално-природни опасности (горски
пожари, наводнения, свлачища и др.), които се предизвикват или утежняват
от комбинация от екстремни природни събития и човешка намеса в природа5 Проблеми на географията, 1–2/2020 г.
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та”. Според UN-ISDR (2004) „Опасността се определя като потенциалното
увреждащо физическо събитие, явление или човешка дейност, която може
да причини загуба на живот или нараняване, имуществени щети, социални и
икономически вреди или влошаване на състоянието на околната среда. Това
събитие има вероятност да се случи в рамките на определен период от време
и в рамките на дадена област и има дадена интензивност“ (Westen, 2010).
Schneiderbauer & Ehrlich (2004) под опасност разбират „Потенциалното увреждащо физическо събитие, явление и/или човешка дейност, които могат
да причинят загуба на живот или нараняване, имуществени щети, социални и
икономически кризи или увреждане на околната среда. Опасностите могат да
бъдат единични, последователни или комбинирани по своя произход и ефект“.
Някои автори ограничават опасностите до такива, които произтичат от естествено предизвикани събития, докато други включват и събития, предизвикани
от човешки дейности“ (Schneiderbauer, Ehrlich, 2004). В монографията „Рискът
от наводнения. ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на
риска от наводнения“ (Николова, Недков, 2012) се дава следната дефиниция за
опасност: „Опасността е вероятността дадено събитие да доведе до бедствие или до загуба на човешки живот, нараняване, материални щети, социални последствия, икономически загуби или деградация на околната среда“.
Повечето автори обаче са съгласни, че опасностите, за разлика от събитията,
имат потенциал да причинят вреда на хората, имуществото или околната среда
(Schneiderbauer, Ehrlich, 2004). Пак там се посочва, че е необходимо да се прави разграничение между термините „опасност“, „риск“ и „бедствие“, защото
много често те се използват като синоними. Същите автори считат, че рискът
представлява изчислима вероятност за загуба на определен елемент, докато
опасността има само потенциал да причини негативни последици. Доколко
тези последствия могат да станат реалност зависи от „уязвимостта“ на рисковия елемент. За разлика от това, „бедствие“ означава, че потенциално отрицателните последици са станали реалност поради възникване на опасност.
Според Varners (1984), Crichton (1999), Uricchio et al. (2004) и др. опасността е един от трите елемента за изчисляване на риска като вероятност от загуба
при природни бедствия (фиг. 2).

Фиг. 2. „Триъгълник на риска“ (по Crichton, 1999)
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Видове опасност

Strachan (1984), Gardenier (1992), Smith (1992), Garatwa (2002) и др. групират опасността в три класа (табл. 1): природна, технологична и причинена от
човека (социална). Трябва да се има в предвид, както и Schneiderbauer & Ehrlich
(2004) посочват в своето определение, дадено по-горе, че опасностите могат да
имат взаимосвързани причини и разпределението им от един клас в друг често
е трудно. Те дават и следния пример: вулканите могат да причинят свлачища,
които от своя страна да причинят цунами. Или земетресение може да провокира разрушаването на сгради и инфраструктура като язовири, което ще доведе до
други опасности като наводнения.
Таблица 1
Клас опасност
Природна

Технологична

Социална

Групи и видове опасности
Тип опасност
Геоложка

Пример
Земетресение, вулканично изригване,
свлачища
Метеорологична
Циклони, мълнии и пожари, суша,
лавини, градушки, бури, екстремни
температури
Океаноложка
Цунами, морски бури
Хидроложка
Наводнение, прииждания
Биологична
Епидемии, нашествие на насекоми
Индустриално
Неконтролирано изпускане на опасни
замърсяване
вещества при тяхното транспортиране
или в процеса на производства
Ядрени аварии
Неконтролирано изпускане на радиоактивни материали от електроцентрали
или по време на транспортиране на
ядрен материал
Разрушаване на преград- Наводнения
ни диги и язовирни стени
Експлозии и пожари
Неконтролирано изгаряне на жилища,
търговски, промишлени или други
сгради в градовете и селата
Аварии в енергоснабдя- Прекъсвания или загуби на електрическо
ването
захранване за продължителни периоди
от време
Аварии в телекомуника- Срив на интернет мрежата, отказ от
циите
пренос на данни, унищожаване на
компютри или софтуер
Терористична дейност
Бомбардиране, стрелба, отвличания
Политически конфликти Международна и гражданска война,
революции и държавен преврат
Свързани с тълпата
Безредици

Източници: Gardenier (1992); Smith (1992); Garatwa (2002); Schneiderbauer & Ehrlich (2004); Коцев и др. (2013); FEMA (n.d.).
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА
Оценката на природната и технологичната опасност в рамките на дадена територия може да бъде определена с различни методи: статистико-математически – клъстерен анализ, регресионен анализ и др. (Aleotti, Chowdhury,
1999; Clare et al., 2016), геостатистически, симулационни (Horspool et al., 2014),
индекси и географски информационни системи (Carrara et al., 1995; Aleotti,
Chowdhury, 1999; Temsgen et al., 2001; Metternicht et al., 2005; Fell et al., 2008;
Westen et al., 2008; Galderisi et al., 2008; Lari et al., 2009) и хибридни методи
(комбинация от всички). Индекс методите имат следните предимства пред статистическите и симулационните: използват общодостъпни данни и изискват
по-малко средства при разработването им (Thapinta, Hudak, 2003). Тези методи
се основават на комбинирането на данни за различни показатели, като на всеки
от тях се дава оценка. След анализ на съществуващата информация тя може
да бъде организирана в различни слоеве с помощта на географските информационни системи и да бъдат съставени карти на опасността.
Индекс MeTo
Показатели за оценка на опасността

Основната част от тежките метали и металоиди, които се транспортират от
реките, се сорбират в техните дънни и плаващи наноси. В условията на речно
прииждане и разлив се създават условия за постъпване на опасни вещества в
почвите на заливните речни тераси вследствие на отлагане на замърсените наноси (Ciszewski, Grygar, 2016). Може да се приеме, че опасността от постъпване
на тежки метали в почвите на крайречните низини при разлив или наводнение
се определя най-вече от степента на замърсеност на речните наноси и условията за техния транспорт и акумулация в заливната речна тераса (Macklin et al.,
2006). Във връзка с това в представения индекс МеТо са включени два показателя, които пряко или косвено са свързани с посочените фактори. Степента на замърсяване на речните наноси се оценява посредством концентрациите на тежки
метали и техните превишения над определени прагови стойности. Условията за
акумулация на речните наноси са свързани в голяма степен с морфографските
особености на терена (Laing et al., 2009; Middelkoop, 2000) и това е причина в
оценката да бъде включен показателя „форма на релефа”.
Разработеният индекс е наречен MeTo по първите букви на оценъчните
фактори на английски език: Me – metals и To – topography. Всеки от показателите се характеризира със следните елементи: тежест (W), диапазони и оценка
на диапазоните (R).
Тежест (W). Значението на всеки отделен показател за разглежданата
опасност се оценява експертно чрез съпоставяне с останалите, за да се определи относителната му тежест. Показателят за степента на замърсяване на речните наноси, е оценен с тежест 2, а формите на релефа – с тежест 1 (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели и тежести, използвани в индекса MeTo
Показател
Степен на замърсяване на речните наноси
Форма на релефа

Код на показателя

Тежест (W)

Me (metals)

2

To (topography)

1

Диапазони. Числовите или категорийни данни за отделните показатели са
класифицирани в няколко класа (диапазона), които са съобразени с природните
особености на крайдунавските низини. Определянето на класове дава възможност за оценка на различията в условията за постъпване на тежки метали в
почвите на крайречните низини. За всеки параметър са определени по четири
диапазона, което, от една страна, отразява подробността на наличната информация, а от друга, осигурява достатъчна диференциация на проучваната територия при средномащабни изследвания.
Оценка на диапазоните (R). Отделните диапазони на всеки показател получават различна относителна оценка, която показва значимостта на условията
в съответния интервал за степента на опасност. На всеки диапазон от даден
параметър е присвоена оценка (R) със стойност от 1 до 4. По-долу в текста са
представени диапазоните и оценките на използваните показатели.
Степен на замърсяване на речните наноси (Ме)

Backman et al. (1998) предлагат индекса Cd, който позволява да се направи
оценка на качеството на речните наноси, която да обобщава съвкупния ефект
от няколко качествени показателя. При този метод степента на замърсеност на
всяка анализирана проба се определя като сума от показателите, за които се
установява превишение над максимално допустимите нива.
Индексът на замърсяването се изчислява по следния начин:
(1)
(2),
където: Cfi = фактор на замърсяване на i-тия показател (уравнение 2); Cаi =
аналитична стойност на i-тия показател; Cni = максимално допустима концентрация за i-тия показател (n обозначава „нормативна стойност“).
Като гранични нива (Cni) в индекса на замърсяване се използват праговите
стойности за концентрациите на тежки метали и металоиди в речните наноси,
използвани в поредицата експедиционни изследвания на състоянието на река
Дунав (Joint Danube Studies 1-3), организирани от Международната комисия по
нейното опазване (ICPDR) през 2001, 2007 и 2013 г. (eds. Liška et al., 2015).
Имайки предвид класификационната схема на Backman et al. (1998) са определени четири диапазона на замърсяване на седиментите (табл. 3).
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Таблица 3
Класификация и оценка на степента на замърсяване на речните наноси
Интервал на индекс Cd
(Backman et al. (1998)
0

Степен на замърсяване
(Backman et al., 1998)

Оценка (R)

без замърсяване

1

0-1

ниска степен на замърсяване

2

1-3

средна степен на замърсяване

3

>3

висока степен на замърсяване

4

Форми на релефа (То)

Отделните форми на релефа в заливната тераса се характеризират с различна интензивност на акумулация и зърнометричен състав на речните наслаги.
Количеството на отложените наноси се определя от скоростта на движение на
водата, както и от честотата и продължителността на разливите и наводненията
(Laing et al., 2009; Ciszewski, Grygar, 2016). В пониженията на заливната речна
тераса се утаяват по-фините наноси, в които концентрациите на микроелементи са по-високи в сравнение с по-едрозърнестите утайки отлагани в по-високите участъци от терасата (Szabó et al., 2020).
Класифицирането на формите на релефа на крайдунавските низини е направено по класификацията на Мишев (1959), но са използвани данни и от
публикациите на Николов (2016) и Черкезова (2019), както и от проведените
теренни изследвания на низините през 2013, 2017, 2018 и 2019 г. Определени са
следните геоморфоложки форми: ниска заливна тераса, заблатена заливна тераса (фиг. 3), висока заливна тераса, пясъчни гредове (фиг. 4) и стари речни легла.

Фиг. 3. Заблатена заливна тераса: (А) Островска низина (снимка: В. Стоянова, 2017 г.);
(Б) Орсойска низина (снимка: В. Стоянова, 2018 г.)
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Фиг. 4. Пясъчни гредове: (А) Долноцибърска низина (снимка: В. Стоянова, 2017 г.);
(Б) Орсойска низина (снимка: В. Стоянова, 2019 г.)

Формите на релефа на крайдунавските низини са групирани по интензивност на акумулацията на фините речни наслаги в четири групи (табл. 4).
Таблица 4
Класификация и оценка на формите на релефа
Форма на релефа

Интензивност на
акумулация
на фини речни наслаги

Оценка
(R)

Висока заливна тераса, пясъчни гредове

ниска

1

Ниска заливна тераса

средна

2

средна до висока

3

висока

4

Стари речни легла
Заблатена заливна тераса

Изчисляване на опасността

Индексът МеТо представя относителна оценка на опасността от замърсяване на дадена територия. Колкото по-голям е сумарният резултат, толкова по-голяма е опасността от постъпване на тежки метали и металоиди в почвите на
крайречните низини при наводнение. Той се изчислява по следната формула (3):
MeTo=МеW*MeR+ToW*ToR

(3),

където: MeTo – име на индекс метода; Me – степен на замърсяване на речните наноси; To – форма на релефа; R – оценка; W – тежест на показателя.
Минималната възможна стойност на индекса е 3, а максималната – 12. Целият диапазон е разделен на шест интервала, които отговарят на шест класа на
опасност: незначителна, много ниска, ниска, средна, висока и много висока.
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Картографиране на опасността

Оценяването включва не само представянето на числов резултат, но и
съставянето на карти за всеки показател поотделно и на карти на опасността
по низини. Те показват в коя част на низината може да се очаква акумулиране
на най-големи количества тежки метали и металоиди при възникване на разлив
или наводнение. Картите на опасността се съставят чрез сумиране на растерните слоеве за всички показатели в ГИС-среда с помощта на програмния продукт
ArcGIS. За разграничаване на класовете при съставяне на картите се използва
RGB цветен модел (табл. 5).
Таблица 5
Класове опасност
Бал

Цвят

RGB

Опасност

3

тъмнозелен

38/118/0

незначителна

4-5

зелен

10/204/0

много ниска

6-7

светлозелен

170/255/0

ниска

8-9

жълт

255/255/135

средна

10-11

оранжев

255/168/0

висока

12

червен

255/0/0

много висока

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата статия представя авторска разработка на индекс метод за оценка на опасността от отлагане на тежки метали и металоиди в почвите на крайдунавските низини в България в случай на наводнение. В статията е направен
опит да се изясни същността, видовете и методите за оценка на опасността като
част от теоретичната основа на метода. Индексът MeTo включва показателите
степен на замърсяване на речните наноси (Me) и форми на релефа (To). Всеки от тях се характеризира със следните елементи: тежест (W), диапазони и
оценка на диапазоните (R). Показателят степен на замърсяване на речните наноси е оценен с тежест 2, а формите на релефа – с тежест 1. На всеки диапазон
от даденения показател е присвоена оценка (R) със стойност от 1 до 4. Освен
числов резултат оценяването включва съставянето на карти за всеки показател
поотделно и на карти на опасността по низини. За разграничаване на класовете
при съставяне на картите се използва RGB цветен модел. Определени са шест
класа опасност: незначителна (RGB – 38/118/0), много ниска (RGB – 10/204/0),
ниска (RGB – 170/255/0), средна (RGB – 255/255/0), висока (RGB – 255/168/0) и
много висока (RGB – 255/0/0).
Картографските резултати и техният пространствен анализ ще бъдат предмет на други публикации. Те ще бъдат предоставени на местните власти с цел
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оптимизация на земеползването и намаляването на здравния риск за местното
население след случай на наводнение.
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кладенци от всяка група. Направен е опит за пространствено обвързване на съставените клъстери с главните форми на релефа в долинното дъно на р. Огоста. Групирането
на кладенците се извършва с помощта на клъстерен анализ на базата на географски и
геохимични параметри. Географските показатели включват относително превишение
на терена над река Огоста, модифициран топографски индекс на овлажнение, разномащабен индекс за заравненост на долинни дъна, топографски индекс на отражение на
сигнала от въздушното лазерно сканиране (topographic LiDAR intensity), ниво на подземните води, средна дълбочина на речните разливи в периода 1964-1970 г., отстояние
на мониторинговите кладенци от р. Огоста и механичен състав на почвата. Групата
на геохимичните параметри е съставена от усреднената концентрация на As в целия
почвен профил за всеки от пунктовете, съдържанието на арсен на различна дълбочина на грунтовите води – средна, минимална и максимална, съдържание на Fe и Mn в
почвата като основни сорбенти на As и активна реакция (pH) на почвата. Използвани
са два метода за клъстеризация – йерархичен клъстерен анализ и К-средни величини.
Обособени са три групи кладенци. Клъстер 1 включва пиезометрите Р4, Р6, Р11, Р13,
Р20, Р25, които съставляват 29% от броя на всички пунктове. Кладенците в тази група
имат най-високо средно съдържание на As в почвения профил, което е в границите на
2232-10 328 mg/kg. Превишението им спрямо речната мрежа е от 1,3 до 2 m, а средното
отстояние от реката е 18 m. Клъстер 2 включва кладенците P1, P2, P3, Р5, P8, Р14, P15,
P16, P17, Р21 (47% от всички кладенци). Усреднената концентрация на As в почвения
профил е в интервала 53-3874 mg/kg за отделните кладенци, като замърсяването рязко
намалява в дълбочина. Теренът около тези кладенци е с относително превишение спрямо речната мрежа от 1,2 до 3,5 m, а средното разстояние между кладенците и реката е 72
m. Клъстер 3 е представен от P7, Р9, Р10, Р12, P18 (23% от всички пунктове). Тази група
се формира предимно от фонови пунктове. Усреднената концентрация на As в почвата
е между 24 и 97 mg/kg за различните пиезометри, като концентрацията на металоида
остава почти без изменение по целия почвен профил. Превишението на терена спрямо
р. Огоста е от 3 до 6,1 m. Средното отстояние на пунктовете от реката е 302 m. Приложен е анализ на основната компонента за определяне на тежестта на всеки параметър за
формиране на отделните клъстери. Най-голямо значение за групирането на P4, P6, P11,
P13, P20 и P25 в един клъстер има съдържанието на As и песъчливия механичен състав
на почвата. Кладенците P1, P2, P3, Р5, P8, Р14, P15, P16, P17, Р21 се обединяват под влиянието на модифицирания топографски индекс на овлажнение (SAGA wetness index),
разномащабния индекс за заравненост на долинни дъна (Multiresolution index of valley
bottom flatness, MRVBF) и топографския индекс на отражение на сигнала от въздушното лазерно сканиране (topographic LiDAR intensity), които характеризират условията на
овлажнение в почвата и на отлагане на речни наноси в заливната тераса. Пунктовете
P7, P9, P10, P12, P18 се обединяват в един клъстер под влияние на отстоянието им от р.
Огоста, относителното превишение на терена над реката, на който са разположени кладенците, над реката и дълбочината на грунтовите води. Пространственото обвързване
на клъстерите с морфографските особености на долинното дъно на р. Огоста позволява
да се обособят територии с характерни условия на замърсяване на водоносните пластове. Пунктовете с най-високи съдържания на As в почвата, които образуват клъстер 1,
попадат в ниските участъци на ниската заливна тераса (low active floodplain). Кладенците в клъстер 2, които се отличават с по-ниски съдържания на As в почвения профил,
се разполагат най-често в по-високи участъци на ниската заливна тераса (upper active
floodplain). Фоновите пунктове от клъстер 3 са разположени във високата заливна тераса (higher floodplain). За всяка група е определен диапазон на очакваните концентрации на As в подземните води въз основа на данните от мониторинга за периода август
2014 – август 2015 г. За кладенците от клъстер 1 тя е над 100 µg/l, в клъстер 2 е от 10
до 100 µg/l, а в клъстер 3 се очаква да бъде по-ниска от 10 µg/l. Във всяка от трите

80

групи са определени представителни кладенци. На това условие отговарят наблюдателните пунктове, които в най-голяма степен отразяват условията в групата, достъпни са
за пробонабиране, разполагат с възможно най-дълга редица от данни за статистически
анализ и не попадат в поливни площи. В клъстер 1 представителни кладенци са P13 и
P25, от клъстер 2 са избрани P5 и P14, а като най-характерни за клъстер 3 са определени
пунктовете P10 и P12. Определянето на представителни кладенци за всяка от групите
подпомага оптимизацията на разходите за изпълнение на мониторинговата програма за
изследване на динамиката на арсена в грунтовите води и връзката ѝ с природните условия в заливната тераса. Резултатите от изследването могат да послужат за моделиране
на пространственото разпределение на As в грунтовите води.
Ключови думи: йерархичен клъстерен анализ, анализ с К-средни величини, уязвимост, активна реакция (pH) на почвата, желязо (Fe), манган (Mn), долината на река
Огоста

INTRODUCTION
Arsenic (As) is one of the most toxic elements with concentrations in natural
waters ranging from <0.5 to > 5000 μg/l (Smedley and Kinniburgh, 2002). The longterm use of drinking water contaminated with arsenic poses a risk to human health
and can lead to chronic poisoning (Brunt et al., 2004). According to the World Health
Organization (WHO) and the US Environmental Protection Agency (USEPA), the
safe concentration of arsenic in drinking water should not exceed 10 µg/l. Except for
natural origin, increased arsenic content in surface and groundwater might be due to
anthropogenic sources such as ore-extraction and flotation activities which very often
result in river water pollution. Water contamination with arsenic near mines and tailings dams is registered worldwide, e.g. in Ron Fibon, Thailand (4.8–583 µg/l) (Williams et al., 1996), Ashanti, Ghana (<2–7900 µg/l-1) (Smedley et al., 1996), Northwestern Canada (64–530 µg/l-1) (Bright et al., 1996), various states in the United
States (<1–34,000 µg/l-1) (Plumlee et al., 1999), and Xinjiang Province (Sun, 2004).
Many geochemical studies have examined arsenic contamination of aquifers,
the mobilization of the element and the factors which determine its concentration
in groundwater (Nriagu, 1994; Welch, Stollenwerk, 2003; Roberts et al., 2010). The
mobilization of arsenic and its infiltration from the soil into the groundwater depend
to a large extent on the ongoing geochemical processes. The fate of the element is
controlled primarily by the redox potential (Ascar et al., 2008), pH of the chemical
environment (Beighley et al., 2016), temperature, the concentration of adsorbents,
e.g. Fe-, Mn- and clay minerals (Smedley et al., 2001). The most significant mechanism for the binding of As to the soil solid phase is the precipitation and adsorption
onto Fe(III) (oxyhydr)oxides and Mn oxides (Ravenscroft, 2009, p.32). Likewise, the
presence of manganese oxides in soil is reported to enhance rapid oxidation of dissolved Fe(II) in soil solute, thus providing more intensive As (III) sorption by freshly
precipitated Fe(III) (Ehlert et al., 2016). Desorption and release occur upon hydrolysis of iron and manganese compounds as a result of their reduction under anoxic conditions in the soil (Nickson et al., 2000; Bhattacharya et al., 2001; Zheng et al., 2004;
Carraro et al., 2015). The mobilization of As also depends on the alkaline-acid conditions of the chemical environment. According to Beighley (2016), As (III) is most
6 Проблеми на географията, 1–2/2020 г.
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intensively sorbed at pH 8-9, while As (V) binds most strongly with ferric hydroxides
under the acid reaction of the medium. In addition to geochemical factors, the entry
of As into groundwater depends on the hydrogeological and landscape settings of
the study area, including depth to the water table, soil texture, water permeability of
sediments and rocks, terrain slope and groundwater recharge (Aller et al., 1987).
In order to use groundwater safely, attempts are being made to categorise the
waters according to their quality and to differentiate the territory by its degree of
pollution. Statistical approaches including different methods of clusterization are increasingly used to classify geochemical information. Cloutier et al. (2008) use cluster
analysis to group 144 water samples by 47 parameters (physicochemical parameters,
micro- and macroelements) in order to differentiate the St. Lawrence River valley in
Canada by the chemical composition of groundwater. Hossain et al. (2013) investigate groundwater contaminated with As in Bangladesh. The authors apply hierarchical cluster analysis to classify groundwater types based on twelve geochemical
indicators (pH, Fe, Mn, As, Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4 and NO3). In 2002, Güler
et al. conducted a study of groundwater chemistry in Southeastern California. The
authors used data on 39 hydrochemical variables including micro- and macroelements, specific conductivity and pH, which was collected from 1063 wells in the
period 1964-1995. The purpose of the study is to separate the groundwater into different types of hydrochemical facies and to group the types of water by chemical
composition (pH, EC, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, SiO2, F, TDS). Data analysis
is performed using hierarchical and K-means clusterization combined with principal
component analysis.
The valley of the Ogosta River in Northwestern Bulgaria is one of the areas in
the world with extremely high concentrations of arsenic in soils due to contamination from historic mining of iron- and gold-bearing ores (Mladenova et al., 2008;
Jordanova et al., 2013; Mandaliev et al., 2014; Simmler et al., 2016). Soil pollution
poses a significant risk of arsenic penetration into the alluvial aquifer, and preliminary studies indicate its possible contamination (Kotsev et al., 2006). The assessment
of groundwater vulnerability to arsenic contamination in the upper reaches of the
Ogosta River valley shows that increased levels of the pollutant are more likely to be
observed in the lower sections of the floodplain and less likely in the higher sections
(Stoyanova, 2015b; Stoyanova, Kotsev, 2016). A monitoring network of twenty five
wells was constructed in 2014 to determine the quality of groundwater. The purpose
of the present study is to classify the monitoring sites according to geochemical and
geographical parameters, and to link the determined groups to certain geomorphological features of the river floodplain. Representative sites need to be selected from
each category of monitoring wells, so as to reduce the cost of the monitoring program
on arsenic dynamics in groundwater.
MATERIALS AND METHODS
The study area is located in the upper stretch of the Ogosta River valley between
the village of Belimel and the Ogosta Reservoir (Fig. 1). The river springs are in the
Western Balkan Range and the river flows down through the Fore-Balkan region of
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Fig. 1. Location of the groundwater monitoring sites in the Ogosta River valley between
the village of Belimel and the Ogosta Reservoir (prepared by Zvezdelina Aydarova)

Northwestern Bulgaria. The investigated part of the valley is nearly 13 km long and
its width increases from 500 m to 1000 m downstream. The area covers more than
1179 hectares of the valley floor, most of which is arable land at an altitude between
189 and 300 m. The valley is sparsely populated with 1150 inhabitants living in six
villages (GRAO, 2019). Industrial extraction and flotation of Fe- and Pb-Ag ores
took place in the upper reaches of the Ogosta River in the period 1951-1999. A tailings dam failure in 1964 and a series of consecutive floods in the following years
caused severe pollution of the Ogosta River floodplain with arsenic and heavy metals
(“Hristo Mihaylov” Mining and Processing Plant, 1973; Stoyanova, Kotsev, 2016).
Twenty-one piezometers of the groundwater monitoring network in the valley, located in the investigated area, have been included in this study. The monitoring program
involves the measurement of river and groundwater levels, physicochemical parameters and the content of macro- and micro-components (Stoyanova, 2015a).
The study has been carried out at six main stages: pre-selection of appropriate
indicators for clustering; study of the correlation dependence between the indicators
and selection of the final set of variables for clustering; grouping of wells using hierarchical cluster analysis and the K-means method; comparison of the results obtained
by the two clustering methods; determining the final composition of the groups. Finally, each group is assigned to some of the major geomorphological forms in the
floodplain, depending on the location of the piezometers.
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The most important prerequisite for the pre-selection of clustering criteria is
their relevance to arsenic mobilization and pollutant penetration into the alluvial
aquifer. In general, the parameters can be divided into two groups –geochemical variables, and criteria that characterize the geographical settings within the river valley.
The average concentration of arsenic in the soil profile is the first variable to consider among the geochemical parameters. The arsenic content at minimum, maximum,
and average depth of the groundwater table is also taken into account. The last three
indicators take into account the presence of contact between groundwater and highly
contaminated soil layers. Other features describing the geochemical conditions are
the content of Fe as a major sorbent of As, the content of Mn as a factor for enhancing
As sorption, and soil pH (Table 1).
Table 1
Sitе
code

Geochemical indicators for grouping of monitoring wells

As*
Mn*
in soil in soil
[mg/kg] [%]

Fe*
Soil
As in soil
As in soil
As in soil
in soil
pH*
at average at maximum at minimum
[%] (in H2O) groundwater groundwater groundwater
level [mg/kg] level [mg/kg] level [mg/kg]

P1

93,1

0,1

3,7

7,7

42,3

61,3

32,3

P2

53,5

0,1

4,3

7,8

59,4

97,5

23,4

P3

1259,7

0,6

5,7

8,1

126,7

827,2

90,0

P4

2232,8

1,8

7,0

7,7

3149,0

7786,0

500,8

P5

1098,9

0,3

5,1

8,0

35,7

41,4

39,7

P6

3900,2

0,7

8,0

7,7

960,5

11170,0

19,5

P7

2520,3

1,0

7,7

7,8

64,1

11310,0

66,5

P8

1262,4

0,5

5,7

8,7

516,0

134,8

31,6

P9

72,9

0,1

4,5

6,9

24,2

28,4

382,6

P10

29,6

0,1

4,4

7,1

35,8

28,7

35,8

P11

4563,0

0,5

6,3

7,4

456,9

254,2

456,9

P12

28,6

0,1

4,5

7,5

31,6

27,0

35,7

P13

3538,8

1,9

10,4

7,5

3294,0

11450,0

813,1

P14

228,7

0,2

5,1

7,9

73,1

856,7

74,3

P15

76,2

0,2

4,2

7,8

123,5

38,1

123,5

P16

70,4

0,1

3,7

7,5

47,2

73,0

14,7

P17

2483,5

0,7

6,5

8,2

199,9

257,0

199,9

P18

90,2

0,2

5,1

7,7

94,7

12,3

71,9

P20

4957,6

0,8

7,9

8,4

341,4

307,1

341,4

P21

3873,8

1,1

8,9

7,6

141,7

71,8

15,3

P25

10328,0

1,6

11,8

7,2

910,2

8064,0

372,7

*Average value for the entire soil profile
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Some of the geographical criteria relate to the conditions for sediment accumulation and moistening in the floodplain, e.g. the multiresolution index of bottom
flatness (MRVBF) (Gallant, Dowling, 2003), the modified topographic wetness index
(SAGA Wetness Index) (Bock et al., 2007), the topographic LiDAR intensity, and
the average depth of simulated inundation during the floods in the period 1964-1970
(Table 2). Another part of the geographical parameters is associated with the level of
Table 2

Clay [%]

761,9

33,6

0,14

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,3

741,8 163,1

0,43

5,5

44,7

49,7

24,3

P3

116,6

3,6

4,6

1,5

568,9

26,9

0,99

2,3

40,9

56,5

11,0

P4

70,2

1,6

3,6

1,9

394,9

39,8

0,57

3,3

44,1

52,2

13,7

P5

140,6

1,9

4,1

2,4

803,3 123,7

0,22

4,8

47,3

47,2

19,6

P6

157,0

1,8

3,9

1,4

790,4

0,90

1,9

27,4

70,6

9,1

P7

229,0

2,7

4,0

3,0

381,4 185,0

0,19

5,3

43,5

50,9

20,3

P8

226,8

3,3

3,9

2,9

757,4

44,3

0,55

4,9

37,5

57,6

19,4

P9

1,4

Physical clay* [%]

Аverage depth of flooding
[m]

1,2

5,5

Sand [%]

Distance to the river [m]

5,1

4,8

Silt [%]

Topographic LiDAR
intensity

0, 3

VDCN (Vertical distance)
[m]

123,8
55,30

SAGA Wetness Index

RVBF (Bottom flatness)

P1
P2

Site code

Groundwater depth [cm]

Geographical indicators for grouping of monitoring wells

156,8

3,4

4,9

3,5

606,4 197,4

0,44

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

P10 200,9

1,3

4,5

6,1

549,7 438,1

0

4,9

43,2

51,9

22,5

P11 108,3

2,8

3,5

1,9

670,2

0,59

1,5

29,2

69,1

7,2

P12 205,60 0,94

4,4

3,5

383,3 388,8

0

3,7

34,2

62,1

16,8

P13 107,8

2,1

3,6

1,3

805,5

2,6

0,63

1,5

28,2

70,0

6,2

P14 117,8

4,9

4,8

2,7

1005,6 67,9

0,12

2,5

30,4

67,0

16,1

P15 174,0

2,0

4,5

1,7

983,2

50,5

0,08

4,3

36,6

59,1

18,9

60,2

P16 114,4

3,8

5,8

1,7

699,7

56,9

0,15

2,5

36,8

60,4

12,6

P17 201,8

0,1

3,9

3,5

296,9

10,6

0

2,4

43,5

53,9

11,4

P18 156,8

2,2

4,2

4,0

1045,7 302,3

0

2,4

29,2

68,4

11,9

P20 147,7

1,7

4,8

1,9

578,9

0

1,6

27,7

70,4

7,5

P21 165,4

3,2

4,0

3,3

1139,9 144,8

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

P25 125,1

0,5

2,3

2,0

389,6

0,2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2,5
1,2

*Particle size fraction < 0.010 mm
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the groundwater table such as vertical distance to the channel network (VDCN) and
depth of groundwater from the soil surface. The distance between each piezometer
and the Ogosta River channel is applied to indirectly characterise the intensity of
interaction between the river and the alluvial aquifer, as well as the accumulation of
alluvial deposits. As the biggest portion of contaminated sediments entered the floodplain during the 1960s and 1970s, the calculation of the distance to the Ogosta River
takes into account the position of the river channel available on 1:5000 topographic
maps issued in the period 1957-1969. The soil texture relates to the conditions for water infiltration, as well as the adsorption of arsenic by the clay minerals in soils. The
well-known multiresolution index of bottom flatness MRVBF, SAGA Wetness Index
and VDCN have been obtained from terrain analysis of a digital elevation model with
a spatial resolution of 1х1m (Tcherkezova, 2015). The topographic LiDAR intensity
shows the degree of the laser beam reflection from the terrain using airborne LiDAR
scanning. LiDAR intensity is influenced by the wetness of the surface from which
the laser beam is reflected. Wetter soils have a lower degree of reflection compared
to drier ones. The degree of moistness on the surface of the terrain may depend on
the soil texture and groundwater level, which are part of the indicators used by the
DRESPI index to assess the vulnerability of groundwater to arsenic contamination
(Stoyanova, 2015b).
Field work on soil sampling and description of soil profiles was carried out in the
period 2013-2014. The soil pH was measured with a multimeter, model Eijkelkamp
18.5.01. The concentration of As, Mn and Fe in the soil samples were measured by an
X-ray fluorescence analysis (Stoyanova, 2015a). The ‘groundwater level’ indicator
was calculated as an average value of the measurements done in 2014-2019. Flood
depth was determined by simulations of the following historic floods in the Ogosta
River valley, using SWAT and HEC-RAS models: April 1964, April-May 1966, June
1967, June 1968 and May 1970. Flood modelling activities were carried out within
the ASCOR project (unpublished data).
The statistical analyses in this study have been performed by the R, V 3.6.0 (R
Core Team, 2019) software for statistical calculations and graphs. The correlation
between the indicators has been investigated using the Pearson‘s simple linear correlation coefficient (r), visualized by a correlation matrix. The correlation analysis
has been carried out with the use of the rcorr function of the “Hmisc” – V 4.3-1 R
package (Franck, Harell, 2020). Hierarchical cluster analysis and the non-hierarchical K-means method have been both used for the grouping of the monitoring network
points. The hierarchical cluster analysis allows cluster formation sequentially, starting with the most similar pairs of objects and further formation of higher clusters step
by step. The process of forming and joining clusters is repeated until a single cluster
containing all the samples is obtained. The result is shown as a dendrogram and provides a visual summary of the grouping process, presenting a picture of the groups
and their proximity (Kumar and Riyazuddin, 2008; Ielpo et al., 2012). The hclust
function has been used in the “Factoextra” – V 1.0.6 R package, based on the “Ward‘s
method” (Kassambara and Mundt, 2019). The Euclidean distance and the method of
the smallest group differences have been used as a criterion for similarity. The plot
function of the“Factoextra” – V 1.0.6 R package has been applied for visualization
of the dendrogram.
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K-means cluster analysis is the most commonly used method of non-hierarchical clustering. The method groups the points around the nearest center of each cluster.
The results of the K-means algorithm are obtained after a small number of recalculations of the Euclidean distances to the cluster centers (Tchorbadjieff, 2019). The
actual number of recalculation in this case is 2. The method requires determination
of the number of clusters in advance. The fviz_nbclust function of the “Factoextra”
package – V 1.0.6 has been used for establishing the optimal number of clusters. The
K-means clustering has been performed by the kmeans function of the “Factoextra”
package – V 1.0.6. The result has been visualized using the fviz_cluster function of
the same package. The function performs principal component analysis to represent
the applied indicators by the fewest possible number of variables in two-dimensional
space without loss of information.
The results from the two clustering methods were then compared, while the final
composition of the groups of monitoring sites was determined by giving prevalence
to the indicators related directly to As concentration in the soil, and to groundwater
contamination vulnerability. The spatial distribution of each group has been linked to
the major geomorphological forms in the valley floor, previously identified by Tcher
kezova (2015). The author classifies the topographic features of the floodplain into
24 geomorphographic units (GMUs). They can be grouped into higher classes which
outline low active floodplains at 1-2 m above the Ogosta River, upper active floodplain - at 2-3.5 m, and a high floodplain - at 3.5-6.5 m above the river. This grouping
coincides with the findings of Stoilov (1966) who separates a low floodplain terrace
with a height of 1 to 2.5 m and a high floodplain terrace - at 3.5-6 m.
RESULTS AND DISCUSSION
The presence of correlating indicators alters the result of clustering and group
similarities may not be fully reflected. Therefore, calculation of correlation dependence is needed in order to eliminate highly correlated indicators before the clustering procedure. The correlation dependence between the pre-selected indicators in this
study is presented in the correlation matrix in Fig. 2. A significant positive correlation
was found between the average concentration of As, Fe and Mn in the respective soil
profiles. A similar connection between the three elements has been found in many
geochemical studies which described the role of iron and manganese oxides in As
mobilization (Zheng, 2004; Smedley, 2001; Carraro et al., 2015; Beighley, 2016).
In our case, the relationship between the concentrations of the elements is due to
the deposition of contaminated mine tailings, which in addition to As also contain
Fe and Mn. The average content of As in the soil profiles is also positively related
to the concentration of the element in the soil at average, minimum and maximum
depth of groundwater. Taking into account the above-mentioned relationships, only
the average concentration of As in the soil profiles is included in the cluster analysis.
A positive correlation was also found between the clay, the silt and the physical clay
indicator (<0.010 mm), and therefore, only the clay indicator was selected for the
grouping that followed.
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Fig. 2. Correlation matrix of pre-selected parameters for the grouping of the groundwater
monitoring sites (prepared by Zvezdelina Aydarova)

The dendrogram of the hierarchical cluster analysis shows the formation of three
clusters of wells (Fig. 3). The first group includes piezometers P4, P6, P11, P13 and
P25. Their sites are particularly distinguished by the highly increased content of arsenic in the soil. The second cluster includes the largest number of sites – P1, P2, P3,
P5, P8, P14, P15, P16, P18, P20 and P21, which are less contaminated compared to
the first group. The third cluster includes the monitoring wells P7, P9, P10, P12 and
P17. Most of the piezometers in this group exhibit low concentration of arsenic in the
soil profiles.
The optimal number of groups for the K-means clustering was determined to be
three (Fig.4). The clustering procedure produced a classification of the monitoring
sites which is identical to the results from the hierarchical analysis (Fig.5). Their visual presentation in two-dimensional space is possible through application of a principal component analysis. The 10 criteria used are reduced to two components. The
first major component (denoted by Dimension 1 in the fviz_cluster function) includes
As content in the soil profile, sand content, and average depth of inundation. The
second major component (Dimension 2) combines the following variables: soil pH,
groundwater depth, topographic LiDAR intensity, multiresolution index of bottom
flatness (MRVBF), SAGA Wetness Index, lateral distance to the Ogosta River, and
vertical distance to the channel network. The first major component explains 27.7%
of the total variance of the variables, while the second one – 22.3%.
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Fig. 3. Hierarchical cluster analysis dendrogram of the groundwater monitoring sites
(prepared by Zvezdelina Aydarova)

Fig. 4. Graph for determination of the optimal number of clusters
(prepared by Zvezdelina Aydarova)
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Fig. 5. Grouping performed by K-means clustering (prepared by Zvezdelina Aydarova)

The contribution of each parameter to the cluster formation can be seen in Fig. 6.
The grouping of P4, P6, P11, P13 and P25 into one cluster is mainly based on the
As content and the prevalence of the sandy particle size fraction in the soil. The relationship between the high concentrations of As and the sandy fraction is due to the
intensive deposition of contaminated sediments in the lower parts of the low active
floodplain and the deposition of the sandy fraction of sediments near the river bed.
The latter is the result of the gravitational sorting of sediments during river flooding
(Macklin, 1997). The piezometers P7, P9, P10, P12 and P17 come together because
of their lateral and vertical distance to the river and the depth of groundwater. The
other wells are combined under the influence of the sedimentary environment indicators such as wetness index, valley bottom flatness, reflection intensity of the laser
beam from the terrain and the flooding depth. The morphology of the floodplain and
the inundation frequency are considered by Brewer et al. (2005) as primary factors
for the spatial distribution of heavy metals in the soils of the Swale River valley in
northern England. The pollution in this area is due to the transport and deposition of
waste material from the extraction of Pb, Zn and Cd in the upper reaches of the river.
After comparing and expertly evaluating the results of the two clustering methods, it was found that three of the monitoring points corresponded to a much lesser
extent to the environmental conditions of their groups. The piezometer P20, which
falls within the second cluster, exhibits a highly contaminated soil profile (4957.6
mg/kg). According to this criterion, as well as to the lateral and vertical distance to
the river, the monitoring site corresponds better to the conditions of the first group.
Although the well of P18 was assigned to the second group, given its low concentra90

tion of arsenic in the soil (90.21 mg/kg), long distance to the Ogosta River, and high
position above the river, the piezometer should be assigned to the third group. The
presence of P17 in the third cluster, on the other hand, is quite controversial because
of the increased concentration of As in the soil (2483.5 mg/kg) and the deep position
of highly contaminated sediment layers in the vadose zone. Based on these characteristics, the piezometer was moved to the second group. The soil at the site of P7 is also
much more contaminated compared to the rest of the piezometers in the third group.
In spite of that, the well remains in that cluster because of the low depth of groundwater table and its usual position within sediment deposits with low As content. The
final categorisation of the wells and description of the environmental settings of each
cluster are given in the text below.
Cluster 1 includes piezometers P4, P6, P11, P13, P20 and P25, which represent 29% of all monitoring points. The soil at these sites is extremely contaminated
with an average content of As in the individual soil profiles ranging from 2,232 to
10,328 mg/kg with a mean value of 4920 mg/kg. The groundwater is usually in contact with heavily contaminated sediment layers with As concentrations between 341
and 3294 mg/kg and a mean value of 1519 mg/kg. Compared to the other groups, the
monitoring sites of this cluster are located the closest to the Ogosta River river and

Fig. 6. Loading plot of the first two components (prepared by Zvezdelina Aydarova)
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the lowest above it. The average lateral distance is calculated to be 18 m, while the
mean vertical distance is 1.7 m. The two variables are in the ranges of 1.7-60 m and
1.3-2.0 m, respectively. The piezometers of the first group are located within the low
active floodplain where the deposition of contaminated river sediment was the most
intensive during the period of industrial mining (Fig. 7). Together with the parafluvial
zone, the low active floodplain is the worst affected part of the valley floor. Based on
the features of the monitoring sites of Cluster 1, the environmental settings related
to groundwater pollution in the lower active floodplain can be specified as follows:
highly contaminated soil from the surface to the deep layers, shallow groundwater
table and predominantly sandy soil texture.
Cluster 2 consists of wells P1, P2, P3, P5, P8, P14, P15, P16, P17 and P21,
which account for 47% of all monitoring points. The average As content in the soil
profiles varies between 53 and 3874 mg/kg with a mean value of 1050 mg/kg. The
average depth of groundwater for the cluster is about 150 cm and it is most often in
contact with less contaminated sediment layers compared to the piezometers of Cluster 1. The concentration of As at the average depth of groundwater in the wells varies
between 36 and 516 mg/kg with a mean value of 137 mg/kg. The terrain around these
wells is 1.2-3.5 m above the Ogosta River with an average height for the cluster of 2.2
m. Most of the piezometers are located farther from the river compared to the sites
from the first group. The average distance to the river is 72 m, which varies for the
individual wells between 11 and 163 m. Since the second cluster is formed mostly under the settings of the sedimentary environment, it is not as distinctly assigned to one
of the three sections of the floodplain. In fact, the monitoring sites of this group are
shared between the low and the upper active floodplain, and this is the reason for the
wide variation of the rest of the indicators used in the clustering procedure. However,
the majority of wells fall into the upper active floodplain which is less frequently inundated compared to the lower active floodplain, the soil is not so contaminated, and
As concentrations decrease sharply below the topsoil (Fig.8).
Cluster 3 is represented by P7, P9, P10, P12 and P18, which account for 24%
of all piezometers. The average concentration of As in the individual soil profiles
is in the range of 29-90 mg/kg with a mean value for the group of 55 mg/kg. The
calculations do not include P7 with As content of 2520 mg/kg. The usual depth of
groundwater varies from 157 to 229 cm, while the average water level for the cluster
is at 190 cm. The concentration of As at the average depth of groundwater in the wells
is between 24 and 95 mg/kg with a mean cluster value of 50 mg/kg. The monitoring
wells in this group are located the farthest from the Ogosta River and the highest
above the river bed. The lateral distance to the main river is in the range of 185-438
m with an average value of 302 m. The third cluster occupies the higher floodplain
which has not been flooded during the mining period until now (Fig.9). Therefore,
outside the lands irrigated from the Ogosta River, arsenic concentration in the soil is
expected to be low and even within the background values. The groundwater table
is the lowest throughout the valley floor and lies within sediment deposits which are
slightly contaminated or not polluted at all. This makes the risk of contamination of
the alluvial aquifer in the higher floodplain the lowest compared to the other parts of
the valley floor.
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A

B

Fig. 7. Location of the piezometers of Cluster 1. A) Piezometers P4, P6, P11, P13, P25.
B) Piezometer P20 (prepared by Zvezdelina Aydarova)
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A

B

Fig. 8. Location of the piezometers of Cluster 2. A) Piezometers P1, P2, P3, P5, P8;
B) Piezometers P14, P15, P16, P17, P21 (prepared by Zvezdelina Aydarova)
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A

B

Fig. 9. Location of the piezometers of Cluster 3. A) Piezometers P7, P9, P10, P12;
B) Piezometer P18 (prepared by Zvezdelina Aydarova)
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Representative wells were designated for each of the three clusters, which fulfil
the following criteria: reflect most closely the environmental settings of the group
with regard to groundwater potential for arsenic contamination; easy sampling access; the highest number of data records; being outside of irrigated lands – as this
would change the conditions for arsenic migration in the vadose and phreatic zones of
the alluvial aquifer; available telemetry system – which is an advantage for providing
near real-time data on the physicochemical indicators of water. Representative piezometers for Cluster 1 are P13 and P25 which are located next to the river, in highly
polluted sections of the low active floodplain. The well of P25 is equipped with an
automatic monitoring station. Cluster 2 consists of monitoring sites with a wide range
of soil contamination. The P5 and P14 sites were selected as representative piezometers for this group. The P5 site has an average concentration of As in the soil profile
of 1098.9 mg/kg and is a typical member of the more contaminated sites in the group.
The point has the longest data set and can be easily accessed by car in all seasons.
The average content of As in the soil profile of P14 is 228.7 mg/kg and the site is representative for the less contaminated sites in Cluster 2. A telemetry system has been
installed in this piezometer. In Cluster 3, the representative wells are P10 and P12
where some of the lowest As concentrations in the soil – 29.56 mg/kg and 28.6 mg/
kg, respectively, are measured throughout the study area. No irrigation takes place
in the sites of the two wells, unlike the P9 site, where strawberry fields are irrigated.
Assessment of groundwater vulnerability to As pollution in the Ogosta River
valley was performed using the DRESPI Index (Stoyanova, 2013; Stoyanova, Kotsev, 2016). The estimation included six parameters: depth to groundwater, groundwater recharge, redox conditions in the soil, soil texture, soil pH, and thickness of
the soil cover. Three classes of low, moderate and high vulnerability of groundwater
were determined within the investigated area in the upper stretch of the Ogosta River
valley. The spatial distribution of the vulnerability classes corresponds well to the
three clusters of piezometers determined by the present study. The monitoring sites
of Cluster 1 fall into areas where the aquifer is highly vulnerable to As contamination from the soil. Moderate vulnerability was determined for the monitoring sites of
Cluster 2, except for the wells of P1 and P2 which belong to the high vulnerability
class. The piezometers of Cluster 3 are located within the area of highest protection
against As penetration into the aquifer. The groundwater in the low active floodplain
of the Ogosta River is the most vulnerable to pollution, while the groundwater in the
higher floodplain is less endangered. Singh et al. (2014) investigated the concentrations of As in different geomorphological forms in the valley bottom of the Brahmaputra River (fluvial forms – paleochannel, younger alluvial plain, active floodplain
and structural forms – high, medium and low hills). It was found that the groundwater
in geomorphological units such as paleochanel and active floodplain have the highest
concentrations of As (20.9 µg / l).
For each cluster, the expected concentration of As in groundwater has been determined based on the contaminant content in the wells for the period August 2014
– August 2015 (Stoyanova, 2015a). In Cluster 1, the expected concentration of As
in groundwater is above 100 µg/l. Contaminant levels in the range 10-100 µg/l are
most likely for the wells of Cluster 2. Concentrations of As lower than 10 µg/l can be
expected in the piezometers of Cluster 3.
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CONCLUSION
Grouping of groundwater monitoring points according to the factors for arsenic contamination, and linking the clusters to the morphology of the floodplain is
a multi-component task where the most important part is the selection of clustering
indicators and the choice of a statistical method for data analysis. This study uses
the hierarchical method and the K-means method for grouping the monitoring wells
in the Ogosta River valley. After comparing the results of the two methods, the produced groups were found to be identical. Three categories of wells were identified
based on the clustering results and their expert assessment. Each of the categories
corresponds to specific geographical settings in the river floodplain and to certain
levels of groundwater arsenic contamination. A pair of representative piezometers
which most fully correspond to the features of the individual groups were selected
from the three clusters. Reducing the sampling points to the number of the representative sites allows optimizing the costs of the groundwater monitoring program in
the Ogosta River valley. The presented grouping makes it possible to categorise the
conditions of groundwater pollution in the valley and to bind the categories to the
main geomorphological forms in the floodplain. The conditions in the sites of Cluster
1 imply contamination of the aquifer in the low active floodplain to levels that do
not allow utilisation of groundwater for water supply and irrigation. The expected
arsenic concentrations in the upper active floodplain make the usage of groundwater
for irrigation possible, but not for drinking. The chemistry of the groundwater in the
high floodplain terrace should meet the requirements for water supply and irrigation
in terms of arsenic content. The results of the study show that geographical information on topography, soil and hydrogeology, can be used in preliminary estimates of
contamination of alluvial aquifers. The established correspondence between the environmental conditions and the degree of pollution can support the modelling of spatial
distribution of As in the groundwater of the Ogosta River valley.
The application of the results in practice will reduce the time and resources for
realization the monitoring activity. Linking pollution levels to the morphographic
features of the valley relief will help assess the risk of pollution and the precision
water use according to the degree of pollution.
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CONCEPT OF ARSENIC MONITORING IN THE SOIL-GROUNDWATER-RIVER WATER SYSTEM IN THE MINING AFFECTED
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The monitoring system in the Ogosta River valley is specifically designed to investigate
the dependence of spatial distribution of arsenic in groundwater on the environmental settings
of a floodplain which is contaminated with sulphides from mine tailings. The location of 25
piezometers takes into consideration the geomorphological features of the floodplain and the
level of arsenic contamination of the soil. A testing ground for studying the impact of high river flow events on arsenic mobilization and migration from the soil to the alluvial aquifer and
the river, has been organised in the active floodplain. It combines two piezometers in lower
and higher sections of the active floodplain, a set of sensors and suction cups installed in the
soil profile, a hydrometric station, as well as a weather station, all equipped with telemetry
systems. The organised monitoring system is the basis for turning the Ogosta River valley into
a testing area for studying and modelling the arsenic fate in polluted river floodplains.
Keywords: groundwater quality, telemetry systems, monitoring programs, river floodplain, contaminant dynamics

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА АРСЕНА В СИСТЕМАТА
ПОЧВИ–ГРУНТОВИ ВОДИ–РЕЧНИ ВОДИ В ЗАСЕГНАТАТА
ОТ РУДОДОБИВ ДОЛИНА НА РЕКА ОГОСТА
Цветан Коцев1, Велимира Стоянова1, Звезделина Айдарова1, Стефан Генчев1
Резюме: Статията представя концепцията, структурата и техническите
характеристики на системата за проучвателен мониторинг в долината на р. Огоста.
Изграждането ѝ има за цел изследване на пространственото разпределение на арсена
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в грунтовите води на заливната тераса, замърсена по време на речни разливи с
отпадък от флотацията на сулфидни руди. Впоследствие мониторинговата програма
се съсредоточава върху процесите на мобилизация и придвижване на арсена в
системата река–заливна тераса. Концепцията на мрежата за наблюдение се основава
на връзката между степента на замърсяване на подземните води и формите на релефа
в заливната тераса. Тази зависимост се дължи на специфичните условия в различните
морфоложки части на заливaeмите територии за акумулация на речните наноси и за
придвижване на арсена от почвата към грунтовите води. Изградените 25 пиезометъра
са разположени в участъци на активната заливна тераса с различна височина над
реката, в прирусловата зона на запълнено с наноси старо речно легло, както и във
високата заливна тераса. Пунктовете обхващат широк диапазон от концентрации на
арсен в почвата (15–40 300 mg/kg) и в грунтовите води (1–700 mg/l). Пространствената
организация на мониторинговата мрежа позволява изучаване на факторите и
закономерностите в пространственото разпределение на замърсяването на алувиалния
водоносен пласт в границите на заливната тераса. Системата предоставя възможност
за проследяване на въздействието на речните прииждания върху мобилизацията
на арсена в замърсените почви и неговото придвижване към грунтовите и речните
води. Такива проучвания могат да се извършват в тестови полигон в долината, който
включва два пиезометъра, хидрометричен пункт на реката, система за наблюдение на
почвата и метеорологична станция. Всички те са оборудвани с телеметрични системи.
Онлайн достъпът до информация в реално време позволява вземането на решения за
пробонабиране от речни, подземни и почвено-порови води в характерни състояния
на системата река–заливна тераса. Изградената система за наблюдение представлява
основа за превръщането на долината на река Огоста в тестови район за изследване
на миграцията на арсена в замърсени речни тераси и за моделиране на процесите на
неговата мобилизация и транспорт. Тя може да бъде използвана за оценка на тези
процеси в светлината на съвременната концепция за използване на самоочистването
на природните системи като стратегия за тяхното възстановяване. При разработване
на съответните регресионни модели мониторинговата мрежа може да бъде използвана
за прогнозиране на концентрациите на арсен в грунтовите и речните води. Тя може
да служи за ранно предупреждение на населението за опасност от наводнение или от
химично замърсяване при създаване на системи за оповестяване, включително мобилни
приложения и уеб-базирани платформи.
Ключови думи: качество на подземните води, телеметрични системи, програми за
мониторинг, заливна речна тераса, динамика на замърсителите

INTRODUCTION
Arsenic (As) is one of the most dangerous chemical pollutants in the natural
environment (Nikolaidis et al., 2004; Luong et al., 2007). It is included in the Priority Pollutant List of the US Environmental Protection Agency (US EPA, 2014).
Arsenic compounds enter the soil and water naturally through the weathering of the
rocks. Environmental contamination with arsenic can be a result from anthropogenic
activities such as extraction and enrichment of non-ferrous and ferrous metal ores,
the use of plant protection products in agriculture, production of catalysts, pyrotechnics, paints, soaps, paper and pharmaceuticals (Nriagu, 1994). In some developing
countries, arsenic is used in medicine and pharmacy for the production of antiseptic
drugs and the treatment of trypanosomiasis, amoebiasis, sleep sickness, etc. (Nriagu,
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1994). According to the US EPA and the World Health Organization (WHO), prolonged use of arsenic-contaminated water causes skin and blood cancer, as well as
internal organs cancer (Nikolaidis et al., 2004; Wang and Muligan, 2006). Increased
arsenic levels in soils and water – as a result of natural and anthropogenic processes
– have been found in river valleys in many regions of the world, especially in South
and Southeast Asia (India, Pakistan, China, Bangladesh, Bhutan and Nepal). In those
regions, the Indus, the Ganges, the Brahmaputra and the Imphal River valleys are the
most affected (Fazal et al. 2001; Tuinhof et al. 2006; Smedley, 2006; Podgorski et
al., 2017; Chakraborti et al., 2018). In North America, increased As content has been
found in the riverine environment along the San Joaquin River in California (USA)
(Balazs et al., 2012), the Fox River in Wisconsin (USA) (Knobeloch et al, 2006), the
Madison River in Montana (USA) (Sonderegger and Ohguchi, 1988), the Toliman
River in Mexico (Garcia et al., 2001; Armienta and Segovia, 2008), the Tula River
in Mexico (Guédron et al., 2014), etc. In South America, arsenic pollution has been
identified in the Rimac River valley in Peru (George et al., 2014), the Río de la Plata
in Argentina (Giménez et al., 2013), etc. Arsenic river pollution has also been reported in Europe: the Ter River in Catalonia (Spain) (Houle et al., 2018), the Liswart
River in Poland (Fajer, Rzetala, 2017), the Tisza River in Hungary (Türk et al., 2015)
and also in other countries.
In the middle of the last century, the seriousness and magnitude of the problem
of water pollution with dangerous substances, including arsenic and heavy metals,
was recognized in many countries. This was the reason for the development of relevant legislation and related activities for monitoring and control of groundwater
quality. In the mid-1970s, many laws were introduced in the United States, such as
the Clean Water Act, the Safe Drinking Water Act, the Toxic Substances Control
Act, the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), etc. (Loaiciga et al.,
1992). During that period, the main goals and approaches for organizing environmental quality monitoring were also defined. Different authors define several types of
groundwater monitoring according to their purpose which determines the spatial and
temporal scale of the monitoring program. Todd et al. (1976) distinguish between ambient trend monitoring, case preparation monitoring and research monitoring. The
ambient trend monitoring provides data on the general state and trends of changes in
the status of groundwater on a regional scale. Usually, that type of monitoring uses
existing wells in settlements and industrial areas. The purpose of the case preparation
monitoring is to collect information on groundwater bodies that are at risk or have already been identified as contaminated, so as to determine precautionary measures or
actions aiming to restore water quality. That type of monitoring is usually associated
with certain sources of pollution and has a local character. Studies of groundwater
quality and the fate of hazardous substances in the aquifer are considered research
monitoring. Similar to the case of preparation monitoring, this type is usually carried
out on a detailed scale near the sources of contamination. A similar division of the
types of monitoring into three groups is also suggested by Fretwell et al. (2006) who
refer to the different types of monitoring as strategic, defensive, and investigative.
Bulgarian legislation also defines three types of monitoring according to its purpose:
control, operational and exploratory (Regulation No.1, 2011), corresponding largely
to the ones presented above.
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Water monitoring in Bulgaria started in 1975 when a decree was issued by the
State Council. Initially, only terrestrial physicochemical monitoring was carried out
(Peichev, 1996). Nowadays, water monitoring activities are carried out within the
framework of the National Environmental Monitoring System, established and operating under Art. 1, item 7 of the Environmental Protection Act. Increased As content
in the soils, surface and groundwater, has been established in the basins of the Topolnitsa and the Ogosta rivers in Bulgaria. In the Topolnitsa River valley, pollution
is mainly due to the extraction and enrichment of copper ores in the river basin (Zagorski, 1990). The arsenic and heavy metal contamination in the Ogosta River valley,
on the other hand, is due to the long-term extraction and enrichment of lead-silver
and iron ores in the area of the town of Chiprovtsi (Milev et al., 1996; Kotsev et al.,
2006; Stoyanova and Kotsev, 2016; Simmler et al., 2016; Simmler et al., 2017). To
our best knowledge based on the available scientific literature on the topic, there is
no existing research monitoring network in Bulgaria to investigate the As fate in the
aquifer of polluted river floodplains. In relation to this, the purpose of this study is to
describe the concept, spatial organization and technical characteristics of the monitoring system in the Ogosta River valley, which has been designed to study the spatial
distribution, the dynamics and migration of As in the ‘alluvial soil–groundwater–river water’ system in conditions of an extremely high soil contamination gradient.
AREA OF MONITORING
The monitoring area is located in the upper stretch of the Ogosta River valley
between the village of Martinovo and the Ogosta Reservoir (Fig. 1). The studied area
stretches for almost 35 km, covering a total area of 15 km2. The investigated section
of the river valley extends over а part of the Western Balkan Range and the Western

Fig. 1. Area of monitoring (prepared by V. Stoyanova)
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Fore-Balkan region. The altitude varies from 802 m at the village of Martinovo to 180
m at the mouth of the Ogosta River – where it flows into the Ogosta reservoir. According to the administrative division of Bulgaria, the area is located in Montana district and includes parts of three municipalities: Chiprovtsi, Georgi Damyanovo and
Montana. Small settlements are typical for the upper stretch of the river valley where
eight villages and the town of Chiprovtsi have a total population of nearly 3300 inhabitants distributed as follows (GRAO, 2019): Martinovo (245 people), Chiprovtsi
(1641 people), Zhelezna (261 people), Belimel (191 people), Gorna Kovachitsa (126
people), Gavril Genovo (241 people), Chelyustnitsa (72 people), Vidlitsa (94 people)
and Gorno Tserovene (426 people). No large industrial plants are operating within the
study area at present.
The oldest rocks in the considered part of the Ogosta River basin are of Cambrian age and are represented by the diabase-phyllite complex (DFC), while the youngest deposits are of Quaternary age. The DFC rocks are particularly characteristic of
the studied basin and occupy most of its territory. The alluvial deposits in the Ogosta
River valley lie on rocks of various age and lithologic composition: Sarmatian sandy
limestones, sands and clays; Pliocene sandy clays, clays and some sands (Antonov et
al., 1980). According to P. Ivanov (1964), the maximum thickness of alluvial deposits in the upper section of the Ogosta River valley is 5.5 m. Their vertical structure
reveals fine-grained sediments on the top (flood facies), which lie over the coarsegrained materials of the river channel facies, consisting of sands, gravels, and boulders (Stoilov, 1966).
The main body of flowing water in the area of observation is the Ogosta River
which is known as the Chiprovska River in its upper reaches. Its largest tributaries are
the Prevalska River and the Dalgodelska River. The average annual water discharge
of the rivers in the upper reaches of the watershed is in the range of 1-2 m³/s, decreasing below 0.5 m³/s during summer months. The water flow of the main river increases
to 6.7 m³/s at its mouth into the Ogosta reservoir (Varbanov, 1992; Institute of Water
Problems of Bulgarian Academy of Sciences, 2000).
Тhe monitored section of the Ogosta River valley can be divided into two distinct parts regarding its morphology. The stretch between the village of Belimel and
the Ogosta reservoir is wider since it coincides with the bed of the Salash syncline.
The valley is narrowed considerably along the Chiprovska River between Belimel
and the town of Chiprovtsi. The Ogosta River floodplain is well developed in the
wider part of the valley where its width varies between 500 and 1200 m. In the narrow section of the valley, the floodplain extends from 2 to 200 m. A bankfull river
channel, an active floodplain and a high floodplain are distinguished in the investigated part of the valley. They are formed at less than 1 m, between 1-3 m and 3.56/6.5 m above the river bed, respectively (Stoilov, 1966; Tcherkezova, 2015). The
bankfull width is not much wider than the active river channel and the two almost
coincide in the Chiprovska River valley. However, in some places near the reservoir,
the bankfull channel widens to more than 100 m. The active floodplain reaches its
maximum width between the reservoir and the village of Gavril Genovo, where its
width reaches 500 m. The active floodplain is narrower in the valley section between
the villages of Gavril Genovo and Belimel and exhibits a discontinuous pattern in the
Chiprovska River valley. The high floodplain is well-preserved on the right bank of
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the river between the the Ogosta reservoir and the village of Gavril Genovo, as well
as on the left bank between the villages of Gavril Genovo and Belimel. It occupies
almost the entire floor of the valley of the Chiprovska River with a maximum width
of 150 m at Zhelezna village.
The alluvial aquifer is continuously distributed in the wider section of the Ogosta
River valley between the reservoir and the village of Belimel. That horizon is highly
fragmented in the Chiprovska River valley (Benderev et al., 2015). The groundwater
in the floodplain is mostly used for irrigation from shaft wells. Near the village of
Gorna Kovachitsa, a pumping station has been built in the floodplain to provide water
for drinking and for domestic needs of the neighbouring settlements.
Over a long period of time the study area has been a subject of intensive anthropogenisation through activities related to extraction and enrichment of ores (Milev et
al., 1996). According to Georgiev (1928), mining in the upper reaches of the Ogosta
River began as early as Roman times during the reign of Emperor Augustus (first
century AD) when the gold-bearing sands along the main river and its tributaries
were used (Avdev, 2005). Konyarov (1953) points out that the mining of ores in the
Chiprovtsi region began in the second century and continued until the seventeenth
century (Milev et al., 2007). The extraction and enrichment of lead and silver ores
in the Chiprovtsi Mountain were restored with the opening of the “Chiprovtsi” State
Mining Enterprise in 1951. Iron ores started being extracted and enriched from 1962
on when “Hristo Mihaylov” Mining and Processing Plant was built near the village
of Martinovo. The mining of gold ore began in 1958 in the “Govezhda” mine. Mining
was most intensive in the 1960s and 1970s and for most of that period the ore processing waste was discharged directly into the river system. In the spring of 1964, about
100,000 m3 of mine tailings leaked into the river, following a failure of the “Mechi
Dol” tailings in the vicinity of Martinovo village (“Hristo Mihaylov” Minning and
Processing Plant, 1973). The mining activities gradually began to decline after 1990
and finally ended in the first half of 1999. Reclamation of the mining facilities and
infrastructure began in 2000 (Dimitrova et al., 2007) and continued for several years.
No remediation of the contaminated soil in the Ogosta River valley was conducted
in that period or later. The decade-long industrial mining in the Ogosta River valley
is the reason for pollution and deposition of significant amounts of arsenic and heavy
metals in the floodplain soils of the valley during floods. This is a prerequisite for the
entry of dangerous substances into the alluvial aquifer and greatly increases the risk
of groundwater contamination.
FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE MONITORING SYSTEM
Concept

The pore-waters of the alluvial aquifer in the Ogosta River valley are designated
as groundwater body BG1G0000Qal015 in the Danube District for Basin Management of Bulgaria, which is a subject of national control (strategic) monitoring (http://
www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/). The formal
boundaries of the groundwater body do not include the valley section upstream of
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the Ogosta reservoir, where preliminary studies indicate a risk of As contamination
of the alluvial aquifer due to increased content of the pollutant in soils (Mandaliev
et al., 2014; Simmler et al., 2016; Stoyanova, Kotsev, 2016). Therefore, the initial
purpose of the designed water monitoring system in this part of the Ogosta River
valley is to collect data on concentrations of arsenic in the alluvial aquifer and to
outline the “hot” spots of its pollution. Subsequently, the task of tracking the dynamics of arsenic concentration in river water and groundwater during high river flow
events is added to this objective. Given their purpose, observations can be defined as
a research monitoring program. The concept of the surveillance network regards the
river and its floodplain as an integrated system where the floodplain soil, the alluvial
aquifer, and the river water interact. This principle is realized by incorporating four
basic components in the observations: pore-water in the vadose zone of the alluvial
deposits, water in the zone of saturation, river water and the atmosphere. The spatial
coherence between the monitoring sites of the individual components, together with
simultaneous measurements and sampling, makes it possible to trace the movement
of water and solutes from the soil to the groundwater and between the aquifer and the
river. The distribution of the observation points takes into account the location of the
pollutant sources in the river basin, the paths of contaminant dispersal in the valley,
the morphology of the floodplain, as well as the associated spatial distribution of As
in the soil.
The monitoring system combines tube wells (piezometers), a set of soil sensors and suction cups, a hydrometric station and a weather station (Fig. 2). The
design of the system uses some basic points from the geomorphologic approach to
the management of rivers contaminated by metal mining, developed by Macklin et
al. (2006).

Fig. 2. A conceptual scheme for water monitoring in the Ogosta River valley
(prepared by J. Krumova)
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At the heart of the approach is the relationship between the distribution of heavy
metals in soils and the fluvial landforms in a river floodplain which is contaminated
by transport and accumulation of river sediment. In addition to soil pollution, the
vulnerability of groundwater to arsenic contamination is closely related also to the
topography of the floodplain (Stoyanova, Kotsev, 2016). Thus, the geomorphological pattern of the valley floor can be expected to be the main factor for the spatial
distribution of As concentrations in the alluvial aquifer. This hypothesis underlies
the spatial organization of the groundwater monitoring network in the Ogosta River
valley.
Monitoring of groundwater

The main object of observation in the Ogosta River valley is the groundwater in
the alluvial sediment deposits of the river floodplain. For this purpose, 25 tube wells
were constructed along the entire surveyed section of the valley (Fig. 3). The system
was built in the summer of 2014, while only the last piezometer - P25 – was completed at the end of August 2017. In April 2018, it was found that piezometer P22 near

Fig. 3. Location of the sites for groundwater sampling
(prepared by V. Stoyanova)
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an unregulated landfill in the vicinity of the village of Zhelezna was destroyed during
mechanized alignment of the terrain. Seven of the wells are installed in boreholes
and four of them penetrate the alluvium to the base rocks which are found at a depth
between 2.5 and 4.2 m. Four of the piezometers are used for determining the filtration
properties of the alluvial aquifer. The remaining wells are installed in trial pits, whose
depth varies between 1.7 m and 3.3 m. The piezometers are distributed between the
major fluvial topography features of the valley such as the bankfull channel, the active floodplain, the high floodplain, the river islands, tilled old river channels and
temporary river beds activated during floods. Seventeen of the 25 monitoring wells
are located in the active floodplain and seven more are located in the high floodplain.
One of the wells, indexed as P4, is located in a historic river channel which was active
in the 1960s. The channel was an area of intensive accumulation of river sediment
enriched with fine-grained mine waste from the flotation of iron and gold-containing
ores near the town of Chiprovtsi.
Most of the selected monitoring sites are located in the lower parts of the floodplain, as groundwater there has been identified as the most vulnerable to chemical
pollution (Stoyanova and Kotsev, 2016). In the widest part of the river valley between
the village of Gavril Genovo and the Ogosta reservoir, the piezometers are usually
located along cross-sections, perpendicular to the river (Fig. 4 - appendix). This allows the detection of groundwater quality changes along the flow direction towards
the river and reveals more clearly the differences in As concentrations from higher
to lower sections of the floodplain. Most of the cross-sections do not follow straight
lines because the location of the monitoring sites is consistent with land ownership.
The observation wells in the narrower part of the valley are usually arranged individually in representative parts of the active and the high floodplain.
The location design of the piezometers which are installed in boreholes and trial
pits is the same. The diameter of the boreholes in the alluvial deposits is 140 mm.
PVC pipes with an external diameter of 76 mm and a wall thickness of 4 mm are
mounted in the openings. The screen of the piezometer begins one meter below the
surface and ends 50 cm from the sealed end of the pipe. This way, the screen drains
the maximum part of the vertical profile of the aquifer which is not thick enough to be
divided into separate depths. The space between the tube and the wall of the borehole
is filled with gravel with a grain size of about 5 mm, which serves as a filter. At their
upper end the wells are fixed with concrete and protected by a metal tube sealed with
a metal cover.
During the excavation of the trial pits, the fine sediments on the top of the vertical soil profile were removed successively by 50 cm vertical depth intervals and
were stored into discrete piles. The underlying deposits of gravels and boulders were
excavated by one-meter depth intervals. To avoid mixing of material from highly
polluted and less contaminated layers, magnetic susceptibility measurements of the
soil were periodically performed during the excavation works. In our previous study,
it was found that the magnetic susceptibility of the local soils correlated well with the
arsenic concentration in them (Jordanova et al., 2013). After inserting the perforated
pipe into the pit, the excavated material was returned to the trench in reverse order.
The piezometers were cleaned by pumping with the use of a motor pump after the
end of the installation until the extracted water got clear. Such clean-ups were made
109

periodically during the operation of the observation wells. Before every groundwater
sampling, subtraction of three times the volume of the water in the well was carried
out so as to ensure the collection of fresh samples from the aquifer.
River water and sediment monitoring

Monitoring of the river water is performed at two categories of points in the
study area (Fig. 5). The primary observation points - R1, R2 and R3 - are located so
that the impact of the mining-related sources of arsenic pollution and the response
of the river-floodplain system along the Ogosta River valley can be assessed. Point
R1 is organized in the upper reach of the monitoring area, upstream from the mines,
and characterizes the natural physicochemical state of the river waters. It is located
in the Martinovska River after the confluence of the initial tributaries Nemova and
Naydenitsa.
Point R2 is placed in the Chiprovska River before its confluence with the Prevalska River and serves to assess the overall chemical pollution load from the mining
area of Chiprovtsi. Point R3 is organized at the inflow of the Ogosta River into the

Fig. 5. Location of the sites for river water monitoring
(prepared by V. Stoyanova)
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Fig. 6. Location of the sites for river sediment monitoring
(prepared by V. Stoyanova)

reservoir. It characterizes the degree of self-purification of the river before reaching
the reservoir and provides information on the quality of the river waters entering
the artificial lake. Depending on the monitoring program, measurements of physicochemical parameters and sampling of river waters are conducted at the primary sites
on a monthly basis or less frequently.
Additional 29 monitoring points are located at the mouths of the bigger tributaries and along the main river next to the piezometers, as well as at intermediate
river sections between the latter points. These secondary sites are monitored during
specific hydrological events such as floods or in case of more detailed studies of the
river hydrochemistry. The measured parameters of river waters are the same as those
of groundwater. The river channel and overbank sediments are occasionally sampled
at the primary and secondary sites, as well as at some additional points along the river
system (Fig. 6).
A vertical hydrometric gauge was installed at point P13R on the left bank of
the main river in March 2016 (Fig. 7). It is located next to piezometers P13, P14 and
P25, in the river valley section between the villages of Gorna Kovachitsa and Gavril
Genovo. The gauging station is equipped with an automatic system for measuring the
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Fig. 7. Transverse profile of the river bed of the Ogosta River at hydrometric station P13R
(prepared by V. Stoyanova)

river level, the temperature and the electric conductivity of the water. The benchmark
(0.00 m) of the gauge is set at 223.81 m, which is determined by a DEM with a spatial
resolution of 1x1 m generated from airborne LIDAR scanning data.
Soil monitoring

The concentration of arsenic and heavy metals is determined in 1304 soil samples collected at depths up to 580 cm from 468 sites (Fig. 8). Sampling was carried
out in 2010-2019, but the main campaigns were conducted in 2013 and 2014. The
location of the points is consistent with the morphology of the valley floor.
In August 2017, a soil monitoring system was installed in the area where the
highest degree of arsenic contamination was registered in the Ogosta River valley.
The system provides information on the conditions for arsenic mobilization and pollutant transport from soils to groundwater. The point is designated as P25 and is located in a low section of the active floodplain at a distance of 8 m from the left bank
of the Ogosta River between the villages of Gorna Kovachitsa and Gavril Genovo.
The concentration of arsenic in the most polluted soil layers next to the point exceeds
40,000 mg/kg (Mandaliev et al., 2014). Sensors for automatic measurement of the
redox potential, the volumetric water content, electrical conductivity and temperature, have been installed at three depths on the wall of a trial pit excavated at the
site (Fig. 9). Suction cups are installed at the same depths to collect soil pore-water
samples adjacent to the sensors. The cups are connected in pairs for each depth and
the extracted water from one pair is collected in a common plastic container. At a
depth of 60-80 cm, information is obtained about the processes occurring in the predominantly oxidized and highly contaminated upper part of the soil profile. Sensors
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Fig. 8. Spatial distribution of the soil sampling points (prepared by V. Stoyanova)

Fig. 9. The soil monitoring system at the site of P25: (A) Position of the soil monitoring sensors
and suction cups; (B) Vertical distribution of arsenic in the soil (prepared by V. Stoyanova)
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and suction cups at depths between 95 and 115 cm provide data on a layer with periodic alteration of oxic-anoxic conditions. Its grey-bluish colour, exposed during the
excavation, indicates the presence of anoxic environment. The sensors at a depth of
195 cm are placed into the water saturation zone and characterize the groundwater
status even at very low river stages during periods of drought. A piezometer has been
installed in the trial pit of P25 at a depth of 50 to 200 cm below the soil surface.
A comparison of the data from the three different depths makes it possible to
evaluate the movement of arsenic from the surface layers to the groundwater level
during torrential rainfalls and floods.
Meteorological observations

An automatic weather station was installed in the Ogosta River valley between
the villages of Gavril Genovo and Gorno Tserovene in June 2013 (Fig. 10). It supports
water monitoring with measurements of air temperature and relative humidity, atmospheric pressure, precipitation (rainfall only), wind direction and speed. The station is
located in a section of the river valley where the environmental settings are similar to

Fig. 10. Location of the weather station
(prepared by V. Stoyanova)
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most of the monitored area. The altitude of the site is 199 m. It is located in the widest
part of the valley at a distance of 500-600 m from the two opposite slopes in an open
and flat grass land lot. A low-stemmed palmette apple orchard with a tree height of up
to 3 m is grown 8 m to the south of the sensor pole, while a forested area (tree height
of up to 15 m) is located 22 m to the north. The air temperature and rainfall sensors
are mounted on a pole at 200 cm above the ground, and the wind speed and direction
measuring device is fixed at a 500 cm height. The base station is located indoors, near
the sensor pole, which allows wireless communication between the two.
The data is transmitted to a remote server via a GPRS connection every few
minutes. Assessment and download of collected information can be done through the
www.monitoring.bg web-based platform.
A testing ground for monitoring the dynamics and migration of arsenic
In connection to the study of arsenic mobilization and migration in the floodplain during high river flow events, a testing area has been organized for integrated
monitoring of soils, groundwater and river water (Fig. 11).

Fig. 11. Testing ground for integrated monitoring of soils, groundwater and river water
(prepared by V. Stoyanova)
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The polygon covers an area of nearly 35 ha which extends between the left bank
of the river and the slope of the valley. The main geomorphological features of the
bottom of the valley are presented in the polygon, including high and low sections of
the active floodplain, as well as a developed upper floodplain. It combines diverse
topography with an extremely large gradient of arsenic concentrations in the soil,
varying from 25 mg/kg to 40,300 mg/kg. The area is well studied in terms of spatial
distribution of arsenic in the alluvial deposits and its forms in the soil (Mandaliev
et al., 2014; unpublished data from the ASCOR project). Additional information on
the thickness and vertical structure of the alluvial sediment deposits in the floodplain
has been collected, as well as data on the soil texture and soil infiltration properties
(unpublished data from the ASCOR and ARSENT projects).
The monitoring system in the testing ground consists of three piezometers - P13,
P14 and P25 - as well as of the P13R hydrometric station and the soil monitoring
site at P25, described in the previous sections of the paper. Piezometers P13 and
P25 are located in the low active floodplain, while the well of P14 is installed in the
high active floodplain. Automatic monitoring stations were mounted in piezometers
P13 and P14 at the time of installation of the hydrometric gauge in March 2016. In
February 2019, the automatic station at P13 was moved to piezometer P25 for better
coordination of groundwater and soil observations. Measurements of water level,
temperature and electrical conductivity of river water and groundwater are conducted
by the automatic stations every 15-30 minutes. Additionally, the parameters of water
pH, redox potential and dissolved oxygen are monitored in well P13 and later in well
P25 as well, at equal time intervals. The complete set of parameters is measured with
a handheld multimeter at all water monitoring points in the testing ground during
periodic water sampling campaigns.
Monitoring programs

Two monitoring programs were implemented in the Ogosta River valley in
the 2014–2020 period. The first one began with the construction of the wells in the
summer of 2014 and ended in April 2016. Its purpose was to determine the extent
of groundwater arsenic contamination in the different parts of the floodplain. The
observations and water sampling were conducted on a monthly basis and included
the three primary points of river monitoring and the entire network of piezometers.
The monitoring also included the secondary river points during intensive high flow
events. Measurements of water level, temperature, pH, electrical conductivity, and
redox potential were conducted both in the river and the wells. The discharge of the
main river was measured at the primary river monitoring sites using a current meter
or by the float method at the time of water sampling. Additionally, samples were taken to determine the amount of particulate matter in the river water. Using speciation
cartridges, As (V) was separated from As (III) in situ, while a duplicate was prepared
for each water sample to measure As (III). A wide range of trace elements in the water
was measured using ICP-MS, while macroelements were determined by ICP-OES.
After the installation of the automatic measuring systems in piezometers P13
and P14, and mounting the hydrometric gauge in the Ogosta River in 2016, a new
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monitoring program was launched to study the interactions between the river and the
alluvial aquifer, as well as the impact of river flow regime on arsenic mobilization
in contaminated soils. The program mainly covers the automated monitoring points
in the testing ground. The same parameters as in the first program are measured, but
without determining the turbidity of water. The installed equipment allows simultaneous detection of changes in river water, groundwater and soil during high flow
events or inundation of the active floodplain. In such cases, samples are collected
from the monitoring points every few days within 2–3 weeks. A comparison of river
and groundwater data makes it possible to trace the movement of water and solutes
from the river to the alluvial aquifer and vice versa. The interaction between the soil
and groundwater can be revealed by the records of the soil sensors at the same time as
the water table has changed in the adjacent piezometers. Arsenic mobilization in the
soil can be assessed by the As(V)/As(III) ratio in the water samples extracted by the
suction cups. The observations within the second program are to end in 2020.
APPARATUS AND SOFTWARE
The automatic measurements of the water in piezometers P13, P14 and P25, as
well as the P13R hydrometric station in the Ogosta River, are carried out by the LogCom-2 telemetry systems of the German company SEBA Hydrometrie. The systems
consist of a sensor, a data logger, a GPRS modem and a supply module with six D
LR20 batteries. The P14 and P13R automatic systems use an MPS-PTEC type of
sensors which measure electrical conductivity, temperature and water level through
pressure. The P25 station, previously used at P13, is equipped with an MPS-D8 sensor which includes additionally a pH electrode, a redox potential electrode and an
optical oxygen sensor. The range, accuracy and precision of measuring the individual
indicators are presented in Table 1. Initially, the measurements started on a 15 minute
basis, but because of the intensive power consumption, the intervals were set at 30
minutes. The collected data is sent twice a day to a remote server. The information is
available through the SEBA Hydrocenter specialized web portal. The SEBA Config
software enables the management and settings of the LogCom-2 automatic stations
both on-site and remotely. It is also used to access and download stored data manually. Alarm settings and graphical data visualization are available through the DEMASdb software. Remote automatic download of information from the field stations
and directing it to specified directories and folders can be done with the DEMASole
software.
Water measurements at monitoring points with no automatic stations are performed with the KLL-Q SEBA Hydrometrie handheld multimeter. The device is
equipped with an MPS-D8 sensor to provide better comparability with the data obtained by the LogCom-2 automatic stations. Water levels in the piezometers are measured with an electric KLL-Mini contact meter of the same company.
The soil telemetry monitoring system at P25 combines digital and analogue sensors with a data logger and a GPRS connection block, similar to the automatic water
monitoring systems. The combined GS3 sensors of the American company Decagon
Devices are used to measure the volumetric water content, temperature and electri117

cal conductivity of the soil. The six electrodes for measuring redox potential of the
soil are manufactured by the German company ecoTech. The device is designed for
continuous field monitoring of soils even under water-saturated conditions (ecoTech.
n.d.). The electrode is made of platinum and has a diameter of 1 mm and a length of 5
mm. It is fitted in a carbon fibre housing with a diameter of 6 mm and a length of up
to 100 cm. The reference electrode is an Ag/AgCl type with a 3M KCl electrolyte. It
is placed in a KCl salt bridge, fixed with agar-agar gel to prevent the electrolyte from
passing quickly from the electrode into the soil. The reference electrode is common
to the six redox electrodes which are connected in a single electrical circuit. The
electrodes are connected to the data logger by a special block via the SDI12 protocol.
The whole system is managed by the Stylitis-10 data logger module of the Greek
company Symmetron. The 12V electrical supply is provided by three parallel-connected photovoltaic panels with a total power of 120W and a lead-acid battery with a
capacity of 28 Ah. Battery charging is controlled by a Steca controller, model SOLSUM 8.8F, 12/24V, 8A. The access to the data logger can be done online through a
GPRS connection, as well as in situ with a cable connection of the RS232 type. The
management of the system, its settings, data download and visualization, is done
using the Option-4 software product which is developed as a Windows application
(Symmetron, 2020).
Plastic PVC suction cups with a diameter of 32 mm and a polyamide membrane,
manufactured by ecoTech, are used in the vacuum sampling system for soil pore-water at the P25 site. This type of cups is recommended by the manufacturer for arsenic
and heavy metal measurements in water samples (ecoTech, 2018).
The bottles for collecting soil solution from each pair of cups are made of polypropylene and each has a volume of one litter. They are placed in a tightly sealed
plastic container in an open soil pit with a depth of 70 cm. The sidewalls and the
trench cover are thermally insulated. Before every vacuuming, the system is purged
with argon for 2 minutes at a flow rate of 1.5-2.0 l/min. This prevents contact of the
water sample with the ambient air and oxidation of As (III) to As (V). Vacuuming is
carried out with a manual pump at a pressure of -0.6 to -0.7 bars.
The installed weather station is of the La Crosse brand, model WS2355 of the
American company La Crosse Technology. It consists of a base station, a thermo-hygro sensor, a wind direction and speed sensor, a rainfall sensor and a communication
module to a remote server. The rainfall sensor is of the tipping bucket type. Due to
the lack of heating, the sensor is not suitable for measuring solid precipitation. The
thermo-hygro sensor receives the reports from the other two sensors and sends the
data to the base station on a minute basis via a wireless link using the 433 MHz radio
frequency (Scientific Sales n.d.). The connection range is 100 m and covers the base
station which is located 22 m from the sensor pole. The three sensors are powered
by two AA 1.5V batteries housed in the thermo-hygro sensor. The base station is
connected to the power supply network by an adapter and a 220V voltage stabilizer.
The monitoring system in the Ogosta River valley requires periodic maintenance. Accumulation of fine deposits in the wells is monitored by measuring the
depth of their bottoms at each sampling. If necessary, the piezometers are cleaned-up
with the help of a motor pump to remove deposits and clear up the pumped water.
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Table 1

Technical characteristics of the monitoring equipment

Device/Sensor

Parameter Measuring range Accuracy

Resolution

Monitoring of river water and groundwater
Automatic station
LogCom-2 combined
with sensor MPSPTEC or MPS-D8
(SEBA Hydrometrie);
Handheld multimeter
KLL-Q combined
with sensor MPS-D8
(SEBA Hydrometrie)

Temperature
Electrical
conductivity
Water level
(pressure)
Total dissolved solids (TDS)

-5….50ºC

+/- 0.1ºC

0.01ºC

0….200 mS/cm +/- 1 µS/cm (0...200 µS/cm) 0,001 mS/cm
+/-0.5% (>200 µS/cm)
0….10 m (MPS- +/-0.1% from the upper end
PTEC, MPS-D8) of the measurement range
0….50 m (KLL-Q)

0.002%

0…200 000 mg/l

no data

no data

0....70

+/- 0.2 (0...16)
+/- 0.8% (>16)

0.01

Water density

988….1060 g/l

no data

no data

pH in water

0…..14 pH

+/- 0,1pH

Salinity

Dissolved
oxygen
(optic)

+/-0.02mg/l (0...2mg/l) +/0...25mg/l
(at 25°C, 1013hPa) 1% of the measured value
(>2mg/l)
0...40mg/l
(at 3°C, 1013hPa)

0,01 pH
0,001 mg/l

Oxygen
saturation

0…400%

+/-0.5% from the upper end
of the measurement range

No data

Redox potential
(ORP)

-1200 mV …+1200
mV

+/- 10 mV

0,1 mV

0….10 m

< 1cm

No data

Electric Contact Me- Water level
ter Type KLL-Mini
(SEBA Hydrometrie)

Monitoring of soils
Combined sensor for
soil GS3 (Decagon
Devices)

Temperature

-40….60ºC

1ºC

0.1ºC

Bulk electrical conductivity

0….25 dS/m

5% (0….5 dS/m)
10% (5….23 dS/m)

0.001 dS/m f
(0….23 dS/m)

Volumetric
water content (VWC)

0….100%

3%
0.2% 0….40%
(mineral soils with EC < 5
VWC)
dS/m)
0.1% (>40%
VWC)
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Redox electrodes according to Mansfeldt
(ecoTech)

Redox potential in
soil

- 1250….+1250
mV

typically 3 mV

0.1 mV

Meteorological observations
Weather Station
WS2355 (La Crosse
Technology)

Air tempera- -29.9….+69.9 ºC
ture

no data

0.1 ºC

Relative
humidity

1….99%

no data

1%

Amount of
rainfall

0….2499.9 mm

no data

0.1 mm

Atmospheric pressure

760….1099 hPa

no data

0.1 hPa

Wind speed

0….50 m/s

no data

0.1 m/s

Wind direction

0….360º

no data

22.5º (graphic
resolution)

Source of information: Decagon Devices (2015); ecoTech (n.d.); Scientific Sales (n.d.); Seba Hydrometrie
(n.d. a, b, c)

LogCom-2 automatic stations need their batteries replaced every 6-10 months depending on the number of sensors connected to the station and on the frequency of
measurement and data transmission. Control measurements with buffer solutions are
performed once per 2-3 months, while calibration of the electrodes of the automatic
stations is carried out if necessary. The tube housing of the hydrometric gauge is
cleaned from deposits after every high flow event, so as to prevent the sensor from
contact with the accumulated sediment. The batteries of the thermo-hygro sensor of
the weather station are replaced once a year. The information gathered by the automatic measurements is downloaded by remote servers every month.
CONCLUSION
The presented monitoring system is specifically designed to study the spatial
distribution of arsenic in the groundwater of a river floodplain contaminated from
mine tailings via inundation. The design concept is based on the link between the
degree of groundwater pollution and the geomorphological features of the floodplain.
The monitoring system is adapted to the geographical settings of a mountainous river
of medium size in the Danube River basin. The 25 piezometers of the system are
distributed between the lower and the upper sections of the active floodplain, as well
as in the higher floodplain. The monitoring sites cover a wide range of arsenic concentrations in the soil (15-40, up to 300 mg/kg) and in groundwater (1-700 mg/l).
The spatial organisation of the monitoring network allows a better insight into the relationship between arsenic distribution in the alluvial aquifer and the environmental
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settings of the contaminated river floodplain. The system also provides opportunities
for mechanistic studies of arsenic mobilization and migration from the soil to groundwater and river water. Such investigations can be performed in a testing ground where
two piezometers, a hydrometric gauge, a soil monitoring system and a weather station are equipped with telemetry systems. The online access to nearly real-time data
allows making decisions for sampling river water, groundwater and soil pore-water
during certain states of the river-floodplain system. The monitoring programs in the
Ogosta River valley can provide information on the processes of self-purification in
light of the modern concept of using monitored natural attenuation as a strategy for
the recovery of contaminated areas. The monitoring network may be used to identify
the effect of future soil remediation activities and to monitor changes in the quality
of the natural environment over a longer period of time. The constructed observation
system allows its upgrade and development, including the installation of additional
sensors and telemetry systems throughout the river basin. This could turn the Ogosta
River catchment area into a testing ground for studying and modelling the arsenic
fate in polluted river floodplains at a river basin scale. Additionally, the monitoring
network can be used for early population warning about the risk of flooding or chemical contamination of water, given that relevant regression models and a notification
system are developed, including mobile applications and web-based platforms.
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Fig. 4. Location of the piezometers in relation to the geomorphological features of the
floodplain and the degree of arsenic contamination of soil. The intervals of concentration of
arsenic are multiple of its intervention value in arable land and grassland equal to 90 mg/kg
(Regulation No3, 2008) (Prepared by V. Stoyanova)
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ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПОЧВИТЕ В ГОРНАТА ЧАСТ
ОТ БАСЕЙНА НА РЕКА КАЛНИЦА (КЕРМЕНСКО БЛАТО)
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На основата на проведеното теренно проучване в горната част от басейна на р.
Калница (Керменско блато) са изследвани съдържанията и разпределението на 7 микроелемента (Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr) в почвите на района. Изследванията са направени
във връзка с организaцията на мониторинга на природната среда в районите, през които
преминава автомагистрала „Тракия“. Проучени са общото съдържание на микроелементите, както и тяхната радиална миграция в почвените профили на преобладаващия
почвен тип ливадни смолници.
Ключови думи: тежки метали, геохимия, почви, смолници, речен басейн, мониторинг на природната среда

HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE UPPER KALNITSA RIVER BASIN
(THE KERMEN MARSH)
Rumen Penin
Abstract: The content of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr) in Gleyic
vertisols and in Chromic luvisols has been researched on the basis of a conducted geographical
survey in the Upper Kalnitsa River Basin (the Kermen Marsh), South East Bulgaria. The
research facilitates potential environmental monitoring in the area of newly built Trakia
motorway. Soil samples are collected from the landscapes in the marsh area as well as from
the surrounding hills. A standard methodology has been applied to the samples and the total
content of the researched microelements has been identified in a laboratory with atomic
absorption spectrometry . A comparative analysis has been made between the heavy metals
content in the soils of the researched area towards the soils in the world, in Europe, in Bulgaria
(natural background landscapes and contaminated landscapes), and in the neighboring territory
of Starozagorsko Pole (East Upper Thracian Plain) which has similar natural conditions for
soil formation. The elements Ni and Co, and to some extent Zn and Mn, are contrasting
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Ландшафтознание и опазване на природната среда; rpenin@abv.bg

127

elements in the radial distribution of microelement in the soil profile. The analysis shows low
concentration of heavy metals in the soils at all. That is why it could be reasonably considered
as a natural background territory. The researched area is an appropriate territory for future
environmental monitoring and antropogenization assessment of the geochemical impact of
the Trakia motorway on the landscapes in this part of Bulgaria.
Keywords: heavy metals, geochemistry, soil, vertisols, river basin, environmental
monitoring

Увод
Почвено-геохимичното проучване е проведено в горната част от басейна
на р. Калница, където се намира един от старите заблатени райони източно от
гр. Кермен. Изследванията ни са свързани със спасителното комплексно археологическо проучване в този район, ръководено от доц. д-р Красимир Ников,
Национален археологически институт с музей към БАН. Те са направени във
връзка със строящата се и преминаваща през района магистрала „Тракия“. От
гледна точка на бъдещата организация на мониторинга на природната среда в
териториите, през които преминава магистралата, е необходимо да се направи
почвено-геохимично изследване с цел да се провери степента на техногеохимично въздействие върху този важен природен компонент, каквато е почвата.
Целта е установяването на общото съдържание на тежките метали в почвената
покривка, което е важна част от предмониторинговите проучвания (Геохимия...,
1988; Глазовская, Касимов, 1989). Почвата, явяваща се „център“ на ландшафта,
дава възможност да се разкрият миграцията и диференциацията на проучваните тежки метали. Повторно изследване на съдържанията на микроелементите
през период от няколко години показва степента на постъпване и концентрацията им в почвената покривка в непосредствена близост до магистралата. Подобни проучвания са направени в района на транспортен възел Стара Загора и
трасето на магистралата при отклонението при гр. Нова Загора (Желев, 2016,
2017), както и в района на Ихтиман (Пенин и кол., 2013). Така се създават 4
полигона, в които може да се проследява техногеогхимичното натоварване от
страна на силния транспортен трафик по автомагистрала „Тракия“.
Обект на изследване
Проучванията обхващат район от горната част от басейна на р. Калница (дължина 72 km и площ 577 km²). Изследването е проведено на територия
(42°30‘12“ с.ш., 26°18‘7“ и.д.), разположена източно от гр. Кермен по пътя за
с. Скобелево и обхващаща район с явни следи от заблатявания, унаследени от
старите плиоценски езерни басейни, развити в тази част на Горнотракийската
низина.
В морфографско отношение територията се отнася към ридово-хълмистия
тип релеф. Тя представлява преход от подножието на южно разположения хълм
(Крайния баир – 231,7 m) с телекомуникационната кула към дъното на съвре128

менно междуридово понижение. То се характеризира с редица заблатени участъци. Част от тях са превърнати в действащи рибарници, а други присъстват
по цялото дъно на съвременното поле. Тук се е разполагало Керменското блато. Районът е обграден от моноклинални неголеми ридове северно и южно от
Кермен, изградени от сенонски мергели и пясъчници (Физическа география на
България, 1966, с. 147-149). Геоложката основа и геоморфоложките особености
на района кореспондират с тези на Тунджанското структурно понижение (Ангелова и др., 1991; Алексиев, Вапцаров, 1994; Начев, Димитров, 2015; Начев,
2018). Средната надморска височина на изследвания обект е около 150 m.
През 50-те години на ХХ в. в тази част от басейна на р. Калница са проведени активни дренажни мероприятия – изкопани са канали, отводняващи
района в посока юг. Част от каналите са затлачени и неизползваеми, а територията с високо ниво на подпочвените води се маркира от развитата в тях блатна растителност, представена предимно от някои видове папур (род Typha),
тръстика (род Phragmites), ливадна власатка (Festuca pratensis), сололюбив
изворник (род Puccinellia) и др. В източната част на проучвания район е разположен старият язовир на с. Скобелево, който практически не се използва и
е в процес на еутрофикация – напреднал стадий на заблатяване, фиксирано от
буйно развитата блатна растителност и много орграниченото по площ водно
огледало. Тополовите насаждения около язовира, целящи осушаване на района,
са почти напълно изсечени. По билото, склоновете и подножията на обграждащите хълмове растителността е по-сухолюбива, представена от съобщества
на драката (Paliurus spina-christi), няколко вида власатки (род Festuca), детелина (род Trifolium), цикория (Cichorium intybus), грамотрън (род Ononis) и др.
Предполага се, че в миналото тук са били широко разпространени халофитни
ценози, като след отводняване и пресушаване на пролетните разливи в част от
района почвата е била „разсолена” и халофитните ценози са или изчезнали, или
силно са се изменили (Червена книга - E.).
В палеогеографско отношение районът е представлявал част от обширното
плиоценско пресноводно езеро в обсега на Горнотракийската низина, където
околните Светиилийски възвишения са били острови. След неговото отдръпване започва образуването на съвременните ландшафти в условия на преовлажнение и плитко залягане на подпочвените води, чиито водоупор се явяват плиоценските седименти и глини. Осезателно е присъствието на изветрял делувиален материал, пренесен от околните хълмове, изградени предимно от сенонски
мергели и варовици. От континенталните типове наслаги тук са разпространени елувиално-делувиалните (чакълесто-песъчливи).
Районът е унаследил тенденцията на заблатяване, започнала още с отдръпването на езерото, за което говорят и съвременните вертикални движения на
земната кора тук. В ска́лата на изобатите той попада между 0 и 1 mm/год. В
резултат се затруднява развитието на естествените процеси на осушаване на
територията, което е наложило и изграждането на мрежата от отводнителни
канали с дължина няколко километра.
В геоморфоложката карта на България (Атлас НБР, 1973) районът се отнася
към акумулационните типове релеф: алувиални и алувиално-пролувиални акумулационни равнини с подложка от плиоцен.
9 Проблеми на географията, 1–2/2020 г.
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В почвено-географско отношение територията на проучване се отнася към
Южнобългарската ксеротермална зона, Среднобългарската подзона на канелени горски почви и смолници, Тракийско-Тунджанска провинция, Източен Тракийски район. Преобладаващият почвен тип тук са смолниците и техни подтипове с различен характер на проява. Типични са и за стари плиоценски езерни
басейни, седиментите на които са обогатени с монтморилонитови глинести минерали и карбонати.
Теренните проучвания попадат в район с глееви ливадни смолници (Gleyic
vertisols) и слабоизлужени и излужени канелени горски почви (Chromic luvisols)
(Почвена карта на България М 1: 200 000, 1956). Ливадните смолници нямат
голямо разпространение в Южна България. Почвената реакция в района е от
слабо алкална до неутрална (Ph 7–7,5–8).
Проучванията на смолниците (черноземен смолник) показват, че те са с
ясно изразен черен до смолисто черен цвят и наличие на редукционна обстановка при кисела до неутрална среда (рН 5,5–7). Те се срещат на места с подходяща хидроложка обстановка – наличие на високо ниво на подпочвените води.
Такава е обстановката в заливните тераси на бавнотечащите реки, като например Калница и Сазлийка. Установено е, че дебелината на почвата тук достига до
2 m (Panayotova et al., 2010; Панайотова и др., 2012).
Направените археологически изкопи дават възможността пряко да се изследват типични почвени профили на смолниците в района. Процесът на почвообразуването на този тип е хидроморфен, т.е. тяхното формиране е свързано
с отводняването на плиоценските водни басейни по тези места. Плиоценските
наноси са глинести, с високо съдържание на монтморилонитова глина, а релефът е бил низинно-равнинен и отцеждането на тези материали е било много
бавно. Това е причината тук да се е развивала първоначално буйна ливадна и
ливадно-блатна растителност, която е причина за формирането на мощен хумусно-акумулативен хоризонт. При изсъхване се образуват пукнатини с дълбочина над 50 cm и широчина повече от 1–2 cm. При тях особено силно е влиянето
на високото ниво на подпочвените води. В средните и долните части на почвените профили се наблюдава ясно изразен глеев хоризонт с различна мощност
(20–50 cm).
Смолниците в района постепенно преминават към слабоизлужени и излужени канелени горски почви, характерни за околните територии. В подножията
и склоновете на хълмовете (транселувиални и елувиално-акумулативни ландшафти) почвообразувателните процеси са се развивали в значително по-сухи условия и в тях много по-силно е влиянието на местните литогеохимични условия.
Поради наличието на голямо количество хумус смолниците са сред плодородните почви и още от дълбока древност са били обработвани. Разположението им в негативни форми на релефа и наличието на вода в непосредствена
близост е позволявало и тяхното напояване в периоди на засушаване. Те са особено подходящи за отглеждането на зърнени култури. В процеса на направените археологически проучвания в района е установена стопанска дейност, която
се свързва с късната бронзова и желязната епоха, както и някои наземни структури, които се свързват със средновековния период (Ников, Стоянова, Стоицов,
2008; Ников, Стоицов, Йоргова, 2010).
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Методи на изследване
По време на теренните изследвания са събрани 17 почвени проби от района
на проучване, обхващащи както радиални почвени профили, така и контролни
точки от почвената покривка в относително слабо засегнати от антропогенната
дейност територии. За целта на изследването събраните проби са изсушени,
квартовани, стрити в порцеланов хаван и пресети през сита с размер 63 µm (за
анализ на микроелементния им състав) и 2 mm (за анализ на рН). Анализирани
са общите съдържания на микроелементите Cu, Pb, Co, Zn, Mn, Ni, Cr. Химичните анализи на почвените проби са извършени в Лабораторията по геохимия
на ГГФ на СУ след изгаряне при 500 °С и пълно последователно разтваряне със
смес от киселините HСlO4, HF и НCl. Съдържанията на тежки метали в получените разтвори са анализирани по метода на атомно-абсорбционната спектрометрия на апарат Perkin-Elmer 3030.
Методологичната база на геохимията на ландшафтите е системният подход (Перельман, 1975; Пенин, 1989). Основите му са във вид на взаимосвързан
анализ на химичния състав на компонентите на ландшафта и връзките между
самите ландшафти. Почвата заема водещо място като „център“ на ландшафта,
отразяващ процесите в него. При анализите на природните обекти, включително и почвите, се използват различни показатели за определяне на връзките и
съотношенията между наличието на разнообразни химични елементи в природните обекти.
Съдържанието на химичните елементи в различните типове скали на
земната кора обикновено се отличава от кларка в литосферата. Тази разлика
се изразява количествено чрез понятието „кларк на концентрация” (КК). Той
представлява отношението между съдържанието на даден елемент в определен
природен обект (Сi) (почвен хоризонт, изветрителна кора, растителност, повърхностни води и др.) и кларка на същия елемент в литосферата (К): KK ≥ 1.
Тази величина винаги е по-голяма от 1 и ако КК = 1, то съдържанието на елемента в обекта е равно на съдържанието му в литосферата. Когато Сi е с ниски
стойности, се използва показателят „кларк на разсейване” (КР). Той показва
колко пъти кларкът превишава съдържанието на елемента в изследвания обект:
КР ≥1.
Показателите КК и КР са използвани при изготвянето на интерпретацията
и анализа на геохимичните спектри на почвите, взети при теренната работа в
района от горната част от басейна на р. Калница (Керменското блато).
При разкриване на радиалната диференциация на микроелементите в почвения профил се използва т.нар. коефициент R, който отразява разпределението
на елементите във вертикалния профил на почвите (Авессаломова, 1987). Той
показва съотношението между съдържанията на микроелементите в почвените
хоризонти по отношение на съдържанията им в най-ниско разположения хоризонт или основната скала, който се приема за 1. При стойности на R>1 се
наблюдава по-висока концентрация на елемента в съответния хоризонт спрямо
най-ниско разположения хоризонт и обратно – при стойности на R<1 микроелементът се съдържа само в определена степен.
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Настоящата статия е продължение на поредица ланшдшафтно-геохимични
изследвания в райони с наличие на хидроморфни ландшафти, което позволява
сравнителен анализ на получените резултати. Подобни ландшафтно-геохимични проучвания са правени в територии на преминаване на основни пътни артерии в района на Видин мост и източната част на Златишко-Пирдопската котловина (Пенин, Тановска, 2003; Пенин, Николова, 2000), както и на АМ „Тракия“
в района на Ихтиман (Пенин и др., 2013) и на Старозагорското поле (Желев,
2013; 2017).
Резултати и анализ
Получените резултати от геохимичния анализ за съдържанията на микроелементите в района от горното течение на р. Калница (Керменското блато) са
представени в табл. 1. С координати е определено местоположението на събраните за анализ почвени проби. Указаните дълбочини в cm фиксират дълбочината, от която е взета пробата.

Таблица 1
Съдържание на тежки метали в почвите от района на Керменското блато (mg/kg)
№ Проба

МестополоCu Zn Pb Mn Ni Co Cr
жение

1

Профил 1
Орница – профил, запад А1 0-10 cm, 42°30‘05“N 20 79 25 328 56 10 72
ливадни смолници
26°16‘33“E

2

Орница – профил, запад А1-В1
10-25 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
23 205 19 549 21 11 69
26°16‘33“Е

3

Орница – профил, запад В1-В2
25-50 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
30 82 23 255 36
26°16‘33“Е

7

65

4

Орница – профил, запад В2-С
50-105 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
18 175 21 191 10
26°16‘33“Е

6

41

5

Контр. проба – орница - 0-10 cm,
ливадни смолници

42°29‘54“N
22 193 31 345 20 12 69
26°16‘53“Е

6

Контр. проба 0-10 cm (глинест хоризонт-заблатен участък), ливадни
смолници

42°30‘09“N
21 198 10 549 126 14 69
26°17‘12“E

7

Контр. проба – орница 0-10 cm
(южно от пътя), ливадни смолници

42°29‘12“N
28 79 23 360 21 12 70
26°16‘48“E
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8

Контр. проба – орница 0-10 cm
(150 m северно от пътя), ливадни
смолници

9

Контр. проба – 0-10 cm (до канала), 42°30‘12“N
26 71 12 451 28 10 65
ливадни смолници
26°17‘53“E

10

Контр. проба – орница 0-10 cm
(до канала), ливадни смолници

Контр. проба – пасище, 0-10 cm
11 (склон 150 m източно от малка
могила), канелена почва

42°29‘56“N
27 76
26°17‘33“E

42°30‘05“N
36 81
26°18‘09“E

8

8

354 225 11 72

479 17

8

59

42°29‘25“N
36 143 19 982 30 10 76
26°16‘35“E

Контр. проба – пасище, 0-5 cm (чим
42°29‘29“N
12 след пожар), ливадни смолници
41 88 19 1172 28 12 64
26°16‘16“E
Профил 2
13 Пасище – А1 0-5 cm, ливадни
смолници

42°30‘04“N
29 96 16 512 27
26°17‘37“E

5

76

428 161 3

74

14

Пасище – профил А1-А2 5-20 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
23 75
26°17‘37“E

15

Пасище – профил А2-В 20-37 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
20 189 15 382 35
26°17‘37“E

1

69

16

Пасище – профил В-ВС 37-72 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
17 68 16 334 24
26°17‘37“E

0

54

17

Пасище – профил С 105-170 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
14 77 12 305 44
26°17‘37“E

1

48

Минимална стойност

14 68

0

41

Максимална стойност

41 205 31 1172 225 14 76

Средноаритметично съдържание

25 116 17 469 54

Медиана

23 82 16 382 28 10 69

9

8

191 10

8

66

В табл. 2 са представени съдържанията на тежки метали в избрани почвени профили и контролни точки с взети почвени проби за анализ от района на
проучване. На тази основа са изготвени геохимични спектри, позволяващи да
се направи сравнение и определят асоциациите от натрупващи и разсейващи се
елементи в почвите на обектите. Като най-близък обект с подобни ландшафтни
характеристики е избран районът на Старозагорското поле.
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Таблица 2
Съдържание на микроелементи в избрани територии (mg/kg)
(по: 1) Виноградов, 1962; 2) Salminen, 2005; 3) Мирчев, 1971; 4) Пенин, 2003;
5)
Желев, 2017)
Обект

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

47

83

16

1000

58

18

83

20

50

10

850

40

8

100

17

68

33

810

37

10

95

30

75

35

1000

36

20

70

Почви в България (фон)

24

67

25

695

32

16

60

Почви в България (техногенни територии)4

72

79

36

867

37

17

74

Почви в Старозагорско поле5

31

101

33

566

38

21

38

Почви в агроландшафти в Старозагорско
поле5

26

116

31

649

43

23

37

Блатни почви в Старозагорско поле5

31

64

20

397

24

18

16

Засолени почви в Старозагорско поле

40

75

53

379

31

24

55

Алувиални почви в Старозагорско поле5

21

125

33

719

58

19

35

Район на Керменско блато

23

82

16

382

28

10

69

Литосфера1
Почви в света1
Почви в Европа

2

Почви в България3
4

5

На базата на получените резултати е изготвена серия от геохимични спектри, разкриващи степента на концентрация и разсейване на микроелементите в
проучените почви от Керменското блато. Изчислен е коефициентът на радиална
диференциация (R) на тежките метали в два проучени почвени профила и получените стойности са изобразени графично.
На фиг. 1 е представен спектър на концентрациите и разсейването на микроелементите в почвите на света, почвите на Европа и почвите на проучвания
район. От него личи фоновият характер на разпределението на микроелементите в почвите на района. Всички елементи са със стойности, равни или с по-ниски
от концентрациите на тежките метали в литосферата. По отношение на почвите
на света асоциацията от елементи Ni, Mn, Cr са с по-високи стойности на КР, а
по отношение на почвите на Европа асоциацията е допълнена с Co и Pb. Цинкът и медта имат по-ниски КР в сравнение с почвите на континента. Манганът
е с най-висока стойност на КР=2,62 и следователно с най-ниски концентрации.
Стойностите на съдържанието на този микроелемент варират в широки граници и зависят от специфичните почвено-геохимични условия във всеки почвен
тип и особено от рН и Еh средата (Райков и др. 1984; Godo, Reisenauer, 1980;
Кабата Пендиас, Пендиас, 1989, с. 327-333).
На фиг. 2 геохимичният спектър дава представа за концентрациите и разсейването на микроелементите в почвите на страната и почвите от изследва134

Фиг. 1. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на света,
почвите на Европа и почвите от района на изследване

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на България
и почвите от района на изследване
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ния район от горното течение на р. Калница. Всички тежки метали, с изключение на Zn, са с по-високи съдържания в почвите на страната в сравнение с
тези от района. Общото съдържание на този елемент в почвите на континента
е 68 mg/kg, в почвите на страната – 75 mg/kg, а в почвите на района – 82
mg/kg. Тези стойности са близки и леко повишеното съдържание на цинка
по всяка вероятност се дължи на геохимичните особености на почвообразуващата основа. Натрупването на този елемент в повърхностните хоризонти се потвърждава и от радиалното му разпределение в почвените профили
(фиг. 6 и 7).
Геохимичният спектър, показан на фиг. 3, разкрива сравнението в съдържанието на микроелементите в почвите от фонови и техногенни райони от България и почвите от изследваната територия. Сравнението показва асоциация от
елементи Mn, Ni, Co, Cu, Pb, които са с по-ниски концентрации в почвите от
района на Керменското блато в сравнение с фоновите и техногенните райони на
страната. Само Cr и Zn са с по-високи съдържания в сравнение с фона на страната и се доближават до почвите от техногенните райони на България.
Ландшафтно-геохимичните изследвания на съседния за горното течение
на р. Калница район – Старозагорското поле, дава възможност за сравнение на
почвено-геохимичните характеристики на двете територии. Те имат общи черти

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите
на България (фон), почвите на България (техногенни райони)
и почвите от района на изследване
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Фиг. 4. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите
на Старозагорското поле, почвите в агроландшафти на Старозагорското поле
и почвите от района на изследване

в палеогеографското си развитие, което определя и сходни условия на почвообразувателните процеси. В геохимичния спектър от фиг. 4 се разкриват концентрациите на тежки метали в Старозагорското поле, най-разпространените в
него агроландшафти и почвите от района на Керменското блато. С изключение
на хрома, на спектъра ясно личат по-ниските концентрации на всички елементи в почвите от района на проучване. Възможно обяснение за тази ситуация
е по-интензивното използване за селскостопански цели на почвите в Старозагорското поле, където се прилагат различни агротехнически и агрохимически
дейности, както и развитата тук промишлена дейност, водещи до техногеохимично влияние върху микроелементния състав на почвите (Пенин, Желев, 2011;
Желев, 2013; Kitev, Zhelev. 2018).
Изготвен е спектър (фиг. 5), позволяващ да се сравнят концентрациите на
тежки метали в ниските части на Старозагорското поле (заблатени участъци,
засолени и алувиални почви) и почвите от района на изследване. За голяма част
от микроелементите стойностите на КК и КР са близки. Най-големи различия
се наблюдават за хрома и оловото. Хромът е с най-високи концентрации в почвите на Керменското блато в сравнение с останалите обекти в Старозагорското
поле. Оловото в почвите на района на проучване е със стойност на КК=1 и
с най-ниски концентрации в сравнение с почвите от Старозагорското поле. С
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Фиг. 5. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на хидроморфни
ландшафти, засолени и алувиални почви на Старозагорското поле и почвите
от района на изследване

по-големи различия се открояват стойностите на КК и КР за алувиалните почви
на Старозагорското поле. По-високи са концентрациите в тях на асоциацията
от микроелементи Cr, Mn, Ni, Zn, Pb в сравнение с почвите от Керменското
блато.
Сред задачите на изследването е и установяването на радиалната диференциация на микроелементите (R) в два почвени профила. Първият е в орница от
ливадни смолници с четири събрани почвени проби от хоризонтите, а вторият е
в старо пасище от същия тип почва и пет проби от хоризонтите. Коефициентът
R е изчислен за всеки хоризонт, като за основа е приет най-ниско разположеният. При изследването на радиалната миграция на елементите трябва да се има
предвид, че миграционните потоци във вертикалния профил на ландшафта могат да имат посока не само от горе надолу, но и обратно, т.е. радиалните бариери
отразяват вертикалната геохимична контрастност и диференцираност както на
елувиалните, така и на супераквалните ландшафти. Концентрацията на химич138

Фиг. 6. Радиална диференциация на почвен профил 1 – орница

ните елементи на бариерите може многократно да превишава техните средни
съдържания в съседни или във вместващите ги хоризонти.
На фиг. 6 се открояват микроелементи с относително неголяма радиална
диференциация, като мед, олово, цинк. По-силно диференцирани са тежките
метали в профила за Cr, Mn и Co. С най-висока стойност за R=5,4 е А хоризонт за никела. В почвения профил за този елемент се наблюдават най-големи
различия на коефициента на концентрация. В хидроморфните условия никелът
(двувалентната му форма – Ni 2+) обикновено е относително стабилен и мигрира
на значителни разстояния (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). От друга страна,
известна е склонността на никела да се натрупва в органически свързани форми
в горните хоризонти на почвите. Счита се, че формите на никела, свързани с
оксидите на желязото и мангана, са най-достъпни за растенията (Norrish, 1975).
Стойностите за коефициента на радиална диференциация R за профил 2
(фиг. 7) варират в относително големи граници – от 0,3 до 7,8. Медта, хромът
и манганът имат сходна радиална диференциация и показват най-високи стойности за R в най-горния хоризонт на почвата. Оловото има относително равномерно разпределение на микроелементите по хоризонтите на почвения профил. Подобна е картината при никела, като тук единствено във втория хоризонт

Фиг. 7. Радиална диференциация на почвен профил 2 – старо пасище
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стойността R достига 3,7. При цинка най-висока стойност на коефициента се
наблюдава във втория хоризонт. Макар и с неголеми общи съдържания (около
10 mg/kg), кобалтът е с най-висока степен на концентрация в сравнение с найниско разположения хоризонт. Най-високи са стойностите за R в най-горните
хоризонти: за най-високия – 7,8, и за втория хоризонт – 5,5. Върху вертикалното разпределение на кобалта влияние оказва както органичното вещество в
почвите, така и високото съдържание на глинести частици, което в този тип
почви е значително. При организация на мониторинга на тежки метали трябва
да се вземе предвид и радиалната диференциация на тежките метали в почвите
и особено концетрацията им в повърхностните хоризонти.
Заключение
Разглежданият район е разположен в ниските части на бившето блато, чиито граници се маркират ясно във флористичен аспект. Антропогенното влияние,
особено през последното столетие, силно е повлияло на съвременните естествени процеси, като това особено се отнася за нарушението на хидроложкия режим на територията чрез изграждането на дренажната и напоителната мрежа.
Земите в района са превърнати в типични орници, използвани преди всичко за
отглеждане на зърнени култури. Значителни площи се ползват като пасища, а
заблатените участъци в най-ниските части са рибарници или практически неизползваеми стопански територии.
Получените резултати показват средни съдържания на тежки метали в проучените почви от горната част от басейна на р. Калница, близки до тези във
фоновите райони на страната. Малките отклонения се дължат на специфичните
почвени условия, формирани при повишено ниво на подпочвените води, развитието на глееви процеси, както и влиянието на антропогенната дейност. Същите
фактори влияят силно върху радиалната диференциация на микроелементите,
която варира за почвените профили и отделните тежки метали. С най-високи
стойности на R се отличават никелът и кобалтът.
Направените изследвания на микроелементите от почвите на района позволяват да се организират мониторингови наблюдения на влиянието на преминаващата тук АМ „Тракия“.
Резултатите за съдържанията на тежки метали в почвите от района на Керменското блато дават възможност за сравнение със съдържанията, регламентирани в Норми относно съдържанието на вредни вещества в почвите (обн.
ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г.). По отношение предохранителните концентрации всички проучени микроелементи имат стойности, по-ниски от посочените
норми.
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The presented text is a critical assessment of a published monographic work on social and
cultural geography. A critical review has been performed of the main structural, definitive and
methodological aspects, concerning the content of the work. Gross violations and mistakes of
a substantive nature, which are essential for understanding the presented scientific issues have
been indicated. Incorrectly formulated allegations and pretentious findings of the author have
been exposed.

Написването на настоящия критичен отзив е продиктувано от дълбоко
разочарование след прочитане на обемния монографичен труд на проф. Ат.
Дерменджиев „Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и),
(с)мисли“ (Велико Търново: Ивис, 2018. 400 с.). Безспорната му оригиналност
в (под)заглавието е причина за нашия аналогичен маниер в наименованието на
отзива, с който даваме критичната си преценка за неговата научна стойност.
Изначално следва да отбележим, че в текстовото съдържание на
монографията се забелязват сериозни проблеми от синтактично, пунктуационно и стилово естество на изложението. Нестандартната фразеология на речта
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(безразборно и в повечето случаи излишно използвани метафори, художествени
изрази, пряка реч, кавички) натоварва съзнанието и отегчава читателя, създавайки
сложно възприемчива картина на авторовата мисъл. „Насечената“ структура на
текста допълнително затруднява разбиране на прочетеното относно адекватно
възприемане на последователността на изложението. Например много абзаци
започват с местоимения (те, той, неговото, тяхното), предлози и съюзи (което,
и, като, но, а), наречия (тук, това, защото) и са съставени от по 1–2 изречения,
което засилва неяснотата; отслабва структурната подреденост и дълбочината
в изложението на авторовата мисъл. По двусмислен начин се изписват базови
понятия, засягащи тематиката – общественогеографски, културногеографски,
социалногеографски (слято и разделено). Всичко това ни дава основание да
смятаме, че текстът в монографията се нуждае от граматическа и стилова
редакция.
Стремежът на автора към интердисциплинарност създава объркване за
читателя още в уводната част на монографията. Това объркване е продиктувано,
от една страна, от формулираните предмет и цел на изследването, в които се
долавя известна несъгласуваност. Поражда се впечатление, че избраните обект
и предмет следва да се разглеждат в своеобразна политико-културологична
научна рамка (което е странно за географско проучване), но де факто (както
разбираме в съдържанието по-нататък) не е осъществено. От друга страна, отсъства разработен авторски модел на изследване. В увода са привнесени изследователски схеми (6 на брой) от различни източници, насочени не
към тематиката на проблема, а към общонаучен модел на структуриране на
проучвателна дейност (?!?). Измежду някои от тях (фигури 2, 5, 6, 7) се долавя
дори изразена хетерогенност в последователността и броя на елементите в
изследователската технология, но опит за компаративен анализ или обща
систематизация от страна на автора отсъстват.
Първа глава е посветена на общата теория на географията с извеждане
мястото на обществената география. Вместо да проследи историческата
еволюция на предметния обхват и статут на обществената география в системата
на научното знание, авторът директно преминава към вътрешната ѝ структура
и безрезервно я отъждествява с хуманитарната география, чийто англоезичен
термин human geography дори е изписан няколко пъти погрешно (вж. на стр.
27–28). На следващите страници твърде хаотично и с отсъствие на подобаваща
за научния дискурс систематизация и критичен анализ са поместени поредица
от дефиниции за предмета на обществената география, както и разнообразен
род схеми и модели за вътрешната структура на географията от различни
автори. Оставени измежду редовете, без авторски коментар са претенциозни
дефиниции, като тази на Ф. Драйвър, че обществената география е „география
на въображението“ (стр. 37); на Де Блей и Мюлер, че „това е всякакъв вид
нефизическа география“ (стр. 46); без разяснение са фигури 22, 23, 28, 44. На
други места в текста присъстват схеми с отсъствие на заглавия – фиг. 8 (стр.
25), фиг. 9 (стр. 27), фиг. 15 (стр. 39), фиг. 45 (стр. 103) и др., които са лишени
още от системност и от опосредстван ефект от взаимодействието на изведените
фактори или елементи. Други схеми (фиг. 28, фиг. 41) са със съмнително
качество на изображенията, силно затрудняващи процеса на читаемост.
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Предвид характера на позоваванията повече от достойно са представени
корифеите на руската и англо-американската школа в обществената (в т.ч.
социалната) география, но от гледна точка на лингвистичната ориентация на
библиографията, особено в случаите на пълно (с отбелязване на страница) и
декларативно цитиране, авторът се опира предимно на рускоезични източници.
Това е създало условия за изпадане в тенденциозна зависимост. Увличането по
рускоезичната библиография е довело дори до куриозни ситуации в речта: напр.
„плътност“ (стр. 13) вместо гъстота на географски обекти; „реалии“ (стр. 85)
вместо реалности; „географски мир“ (стр. 112) вместо географски свят и др.
Във Втора глава (посветена на глобализацията и регионализма) още във въвеждащата част на първата страница авторът формулира погрешни разбирания
за абстрактно пространство, дефинирайки го като „абстрактни земни ареали,
ограничени от съответните политически, административни и нормативни
граници“ (стр. 115). Следва да поясним, че ако едно географско пространство
притежава граници, то следва да се разбира като конвенционално (или
абсолютно) и притежава метричен характер (с площ, конфигурация, големина,
географско положение и т.н.). За разлика от него, абстрактното (относителното) пространство няма граници, а се доминира от знаци, символи, стереотипи
и наративи в смисъла на социално конструиран феномен. Това изначално
заблуждение, в което изпада авторът, е причина за последващи неточности и
недоразумения в аналитичните съждения по-нататък. Например пространството, в което се намират лвовските катедрали (стр. 127), определено не принадлежи на варварския Изток, каквато дискурсивна съпоставка се опитва да противопостави авторът на амстердамските бордеи от цивилизования Запад.
В параграфа, посветен на интеграцията и цивилизацията, авторът подхожда географски (и геополитически) твърде некомпетентно. Това намира
пряко отражение в необмислено формулираните и лишени от аргументация
констатации: напр. „Страните от «руския сектор» като цяло принадлежат към
европейската цивилизация“ (стр. 129). Не е ясно какво има предвид автора под
„руски сектор“???, но ако визира постсъветския регион, само ред по-нагоре
в текста вече е ориентирал Азърбайджан към мюсюлманската цивилизация.
Други примери: „В младите азиатски държави просперират концепциите за
Ислямски халифат и Велик Туран“ (не е посочена нито една държава!); или
твърдението „От гледна точка на многомилионния Европейски съюз неговите
ръководни структури не споделят тезата му“ (?!?) (последните две на стр. 134).
Трета глава е посветена на културата и културната география. Тя е с най-голям
обем и би следвало да се приеме за най-солидната част от монографичния труд.
Прави впечатление, че сравнително задълбочено са „зондирани“ разбиранията
за култура и цивилизация, но както и на предходни места в текста, читателят
може да се натъкне на смущаващи от научна гледна точка умозаключения. Така
например, относно разграничаването на понятията култура и цивилизация, се
твърди следното (стр. 182): „Културата се разбира като създаване на материални и
духовни ценности, а цивилизацията безконтролно ги умножава“ (?!?); „Формите
и моделите на културата са териториално ограничени, а при цивилизациите те
стават повсеместни“ (?!?) (в оригиналния текст – повсемесни).
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Определящите културната география понятия и концепции: културен
ландшафт, културно пространство, етнокултурно ландшафтознание,
географски образ и др., са разгледани непоследователно от гледна точка на
тяхното значение и съподчинение. На онези места, където авторът е трябвало
да навлезе в подробности (и то с конкретни примери) относно развитието на
„новите културни географии“ (стр. 199–200), още повече, че някои от тях се
ползват с водещо значение за концептуалното развитие на културната география
въобще, той се е задоволил само с изброяване. За сметка на това е поместена
подробна повествователна информация за живота и делото на шотландския
поет Кенет Уайт (стр. 188–190), както и спомени от пътувания и срещи на
автора в Москва (стр. 216). Съществен пропуск на раздела в методологично
отношение е липсата на подобаващо внимание върху феноменологичния
подход (в релацията символи–знаци–значения), който днес стои в основата на
постмодерните културногеографски проучвания и диктува развитието на т.нар.
геомаркетинг и геобрандинг.
Параграфът за литературната география е определено интересен, но
начинът на поднасяне на информацията с примери от български и балкански
литературни дейци, проявили отношение към географията, не е от найубедителните. Следва да поясним, че литературната география (както и тясно
свързаната с нея геопоетика) не е толкова издирване на пряка връзка между
литература и съдържаща се в нея география, а е изследване на художествен
текст от географска гледна точка, където феноменологичният и семиотичният
подход на пространствена основа намират своето най-пълно приложение.
Последната четвърта глава е насочена към прехода на обществената
география в география на информационния свят, което в известна степен
връща читателя към тематиката на първия раздел. На места авторът борави
със статистическа информация (без посочен източник), която има за цел да
аргументира влиянието на информационната съставляваща върху съвременната
обществена география, но от отпреди 2–3 десетилетия (стр. 256–257). Изложени
са разсъждения за глобализацията, информационното общество и пунктуално
разяснение за съдържанието на тематичните блокове и кръгове в социалната
и културната география. В тези разяснения обаче няма никъде предложен
модел на изследователска дейност, както е декларирано в табличната матрица в
началото на параграфа (стр. 275).
В заключението посредством табулатори са изведени 22 (!) извода, повечето
от които с по едно изречение, без степенуване на постигнатите в изследването
резултати. От формулировката на някои изводи следва те да се разглеждат
по-скоро като средства за достигане до определени очаквания, отколкото
финални резултати от извършената изследователска работа. Формулировката
на други изводи удивително се припокрива с някои от задачите в увода: напр.
„Обосноваване на обществения подход при изследване на териториалните
общности“ (стр. 14 и стр. 334).
Количеството използвана литература – над 1000 библиографски източника,
свидетелства за постигнат висок коефициент на научно цитиране (по наши
изчисления около 2,7). Лингвистичната ориентация обаче на повечето от
тях ограничава познанията на автора към съвременни течения в немската,
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френската, италианската научна школа в обществената география. Това е
причина за пренебрегване на авангардни за днешната социална и културна
география концепции като: „геопространствения културен плурализъм“ на Пол
Клавал; „културногеографския символизъм“ на Адалберто Валлега; „неместата“
на Марк Оже; „ефимерните пространства“ на Клаудио Минка; „картите като
оръжия“ на Едоардо Бория и др. Всички те по характерен начин разкриват
нов постструктуралистичен ракурс в социалното и културното осмисляне на
пространството, който ориентира много от днешните изследвания в тези научни
области.
Макар и доктор на науките авторът на монографията не дава индикации
за владеене на техника на научна дискусия. Много от мненията, определенията
и схемите на различни автори са поднесени безпорядъчно, безкритично, а в
някои случаи даже с липса на усещане за мярка относно броя на заимстване
на чужди схеми и модели. Доказателство за последната констатация са фигури
67, 68, 69 и 70 (поместени в диапазон от 8 страници), които са иззети от един
единствен библиографски източник: Шальнев, В.А. История и методология
общей географии. Ставрополь, 2000. (в оригиналния текст Ставропол е без
„мягкий знак“ в края). От същия източник в цялата монография са заимствани
общо 8 (!) схеми. „Тежкото“ възприемане на текста се допълва от фразеология, неприемлива за научен стил и език: „стадно обществено самозалъгване“
(стр. 93); „пределна доза географска информация“ (стр. 231); „междунаучни
търкания“ (стр. 233); „чудесна реплика“ (стр. 128); „флуидите на културното
самоопределяне“ (стр. 209); „озонните вибрации на географския въздух“ (стр.
217); „То (географското начало – пояснение мое) е социо-психологически и гео
демографски мазохизъм, изтърпяващ съответните социални щения“ (стр. 226)
и др.
В текстовото съдържание читателят може да се натъкне на, меко казано,
смущаващи от научна (а и от повествователна) гледна точка разсъждения и
умозаключения. Например във връзка със социалните териториални общности
се извежда „доказващо правилото обстоятелство“ (стр. 102), че „колкото една
държава е по-малка, толкова по-агресивни са нейните правила“ (?!?) – става
дума за Република Молдова – пояснение мое; на стр. 104 е формулирано
твърдение, че „един от основните аспекти на географията е най-логичното ѝ
контактуване със социума“ (?!?); на стр. 109 социалната география се представя
като „социо-психичен катализатор и фактор за развитието на демографското
териториално същество“ (?!?); на стр. 232 се извежда съждението, че „Едно
от най-ценните качества на обществената география е нейната живителност.
Тя е предопределена от определението към базисното си име“ (?!?); относно
глобализацията на културни модели се констатира следното (стр. 276): „Ислямизмът е глобализиращо се примитивно съзнание, ограничено от правилата
на шариата – правен кодекс за номадски племена от преди 1400 години – и решено да спре настъплението на западното безбожие, хедонизъм и разврат (?!?).
Такива и други подобни „научни“ формулировки, свидетелстващи за неумение
относно адекватно боравене с научен дискурс, пораждат читателско съжаление.

149

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Научното списание „Проблеми на географията“ се издава от Департамент География на
НИГГГ при БАН от 1975 г. и е приемник на „Известия на Географския институт на БАН“ (1953–
1974). Годишно се отпечатват 4 книжки. Публикуват се материали на български, английски,
руски, френски и немски език. В списанието се поместват статии с теоретико-методолoгичен
характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и
чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и
близки с тях области от научното познание. Публикуват се и научни съобщения, дискусионни
материали, отзиви и рецензии.
Изисквания към авторите, представящи ръкописи за печат:
1. Научните статии се приемат от редколегията в напълно завършен вид, представени на
хартиен и електронен носител.
2. Научните статии да не бъдат по-големи от 18 стандартни страници (до 1850 знака, вкл.
интервалите), а научните съобщения и рецензии – не по-големи от 8 страници. В общия обем на
статиите се включват текст, табличен и илюстративен материал, списък на използваната литература, анотация (до 0,5 страница) и резюме (до 1,5 страници, на български език или английски
език).
3. Текстовете да бъдат представени в цифров формат .doc на Word for Windows, с шрифт
Times New Roman или Arial с големина 12 пункта, с разстояние между редовете 1,5.
4. Илюстративният материал (цветен или черно-бял) да се представя в отделен файл във
формат .jpg, .tif, .eps с високо качество.
5. Списъкът на използваната литература да се съставя, като по азбучен ред първо се изписват имената на авторите и сборниците на кирилица, следвани от имената на авторите и сборниците на латиница. Всички източници на кирилица се дублират с транслетериран (имената на авторите, на списанията и на издателствата) и английски (заглавието на статия, монография, книга и
т.н.) вариант (подробно описание на изискванията – на http://www.geoproblems.eu).
От редакционната колегия
Адрес на редакцията:
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.3, ет. ІІІ, списание „Проблеми на географията“
тел. 02 979 33 61 / 02 870 02 04; E-mail: geoproblems@gmail.com; iboteva@abv.bg;
Website: http://www.geoproblems.eu

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ
1. Авторът/ите носят отговорност за съдържанието на публикацията.
2. Не се допуска публикуването на вече отпечатан в друго издание материал.
3. Всеки публикуван материал предварително се рецензира и се разглежда на заседание на
Редколегията. Етичната рецензия е обективна, ясна и точна, научна и компетентна.
4. Задължително се изписват всички използвани в статията източници по възприетия за
списанието стандарт.
5. При установено плагиатство авторът/те носят отговорност по закон.
6. При коментиране на публикувани вече изследвания трябва да се спазва добрият тон, като
се формулират различията, приложат доказателства и се докаже приносът на автора, направил коментара.
7. Публикуването на частни резултати от общи изследвания трябва да стане със знанието и одобрението на ръководителя на изследването, като се опомене и заглавието му. Авторите
трябва да се въздържат от публикуване на общи изследвания, които категорично не са доказани.
Използването на работни хипотези трябва да бъдат изрично подчертано. Спорни резултати се
публикуват в рубрика Дискусии.

REQUIREMENTS TO THE AUTHORS
The Scientific Journal “Problems of Geography” has been issued by the Department of Geography
at the NIGGG at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) since 1974. Prior to this year the “Bulletin
of the Institute of Geography-BAS” was published (1953-1974). Articles are published in Bulgarian,
English, Russian, French and German. The journal contains papers of theoretical and methodological
importance or works, presenting the scientific results from research projects on topical problems in all
spheres of geographic investigations and related scientific branches, which are conducted by Bulgarian
and foreign scholars. It publishes scientific announcements, discussion materials, reviews and commentaries. All materials are reviewed.
The requirements to the authors who submit their papers for publication:
1. The articles, submitted for publication, should not have been published before.
2. The scientific articles will be accepted by the Editorial Board if only they are completed and
presented in their final version.
3. The articles shouldn’t be larger than 18 standard pages (up to 1850 characters, including the
character spacing) while the scientific announcements and reviews shouldn’t exceed 8 pages. The total
volume of the materials covers the text itself, the tables and the figures, the reference list, the annotation
(not more than half a page) and the abstract (up to one page and a half in Bulgarian or English).
4. The texts have to be presented in digital format .doc-Word for Windows, Font Style Times New
Roman or Arial, Size 12, line spacing 1.5.
5. The maps and diagrams (colour or black-and-white) have to be put under a separate file in format .jpg, .tif, .eps, and are supposed to be of high quality.
6. The reference list is required to observe the following rules: the names of the authors, written in
Latin, are to be followed by the proceedings, given in alphabetical order.
The Editorial board
Editor’s Office Address:
1113 Sofia, Acad. G. Bonchev Street, block 3, floor 3, Journal “Problems of Geography”
Tel.02 979 33 61 /02 870 02 04; E-mail: geoproblems@gmail.com; iboteva@abv.bg
Website: http://www.geoproblems.eu

PUBLICATION ETHICS
1. The author/s hold responsibility for the content of their publications.
2. Publications which have been already printed are not allowed.
3. Any published material is reviewed in advance at a meeting of the Editorial Board. The ethics
review is objective, clear and precise, scientific and competent.
4. All sources used in the article should be cited according to the standards adopted by the journal.
5. In case of plagiarism the author/s are responsible before the law.
6. Comments on already published studies must respect good manners, formulate the differences,
implement evidence and demonstrate the contribution of the author who made the comment.
7. Publication of private results from joint research should be done with the knowledge and the
approval of the head of the study by citing their name and the title of the joint research. Authors should
refrain from submitting general studies the results of which are not categorically proven. The use of
working hypotheses must be explicitly stated. Controversial results are published in the Discussions
rubric.

