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БългарСКа аКадемия на науКите • BULGARIAn ACADeMY oF SCIenCeS
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геОграФСКи елементи В ПърВата иСтОрия 
на България От Петър БОгдан БаКшеВ – 1667 г.

Георги Железов1

„Мен ме роди българската земя. И сега, макар и грохнал от старост, 
единствено мисълта за родината ме крепи като разпадащ се кораб 

след дълги странствувания по морета и океани.“
Петър Богдан (Деодат) Бакшев

„История на България“ – 1667 г.

https://doi.org/10.35101/prg-2021.1.1

настоящото изследване има за цел да представи фундаменталния труд „история 
на България“ от Петър Богдан Бакшев (1667) в целия му многоаспектен характер. Осо-
бен акцент се поставя на географските елементи в труда. В книгата е направен първи 
опит да се дефинира българското национално пространство (землище) с неговите при-
родни характеристики и потенциал, имащи важно значение в процеса на национално 
самоопределение и съзряване.

Ключови думи: Петър Богдан Бакшев, история, география

GeoGRAPHIC eLeMentS In tHe FIRSt HIStoRY oF BULGARIA 
BY PeteR BoGDAn BAKSHeV – 1667 

Georgi Zhelezov

Abstract: the presented research aims to present the fundamental work History of 
Bulgaria by Petar Bogdan Bakshev (1667) in all its multifaceted character. Special emphasis 
is placed on the geographical elements in the work. the basic thesis’s in the book can observe 
in three general aspects – historical, geographical and development of national identity.  the 
attempt to define the Bulgarian national space (land) with its natural characteristics and 
potential is important in the process of national self-determination and maturation.

Key words: Peter Bogdan Bakshev, history, geography

1 департамент география на ниггг – Българска академия на науките; gzhelezov@abv.bg
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ПредиСлОВие

Съществуват сведения, че ръкописът на „история на България“ на Петър 
Богдан Бакшев е бил издаден след 1674 г. във Венеция, но доскоро нямаше за-
пазен печатен екземпляр. някои автори (телбизов, 1981) считат, че той остава 
непубликуван.

В описа на имуществото на българския францискански манастири в дева 
(румъния) от 1711 г. между вещите, пренесени там от българските преселници 
след Чипровското въстанието (1688 г.), има сведение за „история на България“. 
най-вероятно това е книгата на Петър Богдан Бакшев, но за съжаление няма 
запазен екземпляр от книгата. 

това поражда дискусия относно факта дали „история на България“ на Пе-
тър Богдан Бакшев реално съществува.

През 1977 г. проф. Божидар димитров (2001) открива в архива на Ватика-
на, във фонда „Борджиано латини“, девет листа от „история на България“ на 
Петър Богдан Бакшев – препис от хърватски монах джовани Пастрицио (иван 
Пастрич или Паштрич), който съдържа увод, три глави и част от четвърта глава. 
текстът е доста съкратен и не дава достатъчна представа за обема и съдържа-
нието на труда, но от бележките може да се съди, че оригиналният труд съдържа 
двадесет глави. много интересен е фактът, че Пастрич съобщава за наличието 
на приложения в труда на Петър Богдан Бакшев – вероятно това са документи, 
засягащи българското минало. не е известно какъв е характерът на тези доку-
менти, тяхното съдържанието, броят и обемът им и времето, което представят.

Пълното издание на творбата на Петър Богдан Бакшев в обем от 200 стра-
ници, озаглавена „За древността на бащината земя и за българските дела към 

неговите сънародници“, е открито от бъл-
гарския историк лилия илиева в библи-
отеката на университета на модена през 
2017 г. (2018). През 2020 г. е преведена на 
български език от д-р Цветан Василев, 
гл. ас. по латински език в катедра „Кла-
сическа филология“ на Су „Св. Климент 
Охридски“.

БиОграФиЧни данни

Петър Богдан Бакшев (фиг. 1) е ро-
ден през 1601 г. в Чипровци (Чипровец, 
Кипровец), тогава в Османската импе-
рия. Първото си образование получава в 
килийното училище на Чипровския ма-
настир. След това е продължава образо-
ванието си в манастира „Св. Франциск“ 
в анкона, италия, а след това завършва 
Климентинския колеж в рим. От този пе-
риод е началото на неговите научни зани-

Фиг. 1. Портрет на Петър Богдан 
Бакшев 

(източник: https://impressio.dir.bg)
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мания, свързани с издаването на богослужебни книги на славянски език. През 
1642 г. е назначен от Папата за архиепископ на София и става духовен водач 
на българите католици и апостолически викарий за Влахия и молдова. Петър 
Богдан Бакшев се отличавал с изключителни познания – владеел е говоримо и 
писмено десет езика.

Петър Богдан Бакшев, заедно с епископ Петър Парчевич и Франческо Сой-
мирович, осъществява редица дипломатически мисии (1644 г., 1649 г.) основно 
във Влахия в търсене на съюзници срещу Османската империя. През 1655 г. се 
среща със сръбския патриарх гаврило I, а по-късно и с православния софийски 
митрополит мелетий.

ОБщеСтВена дейнОСт

Петър Богдан Бакшев може да бъде 
определен като един от първите идеолози 
на българското Възраждане (определяно 
от някои историци като Първо или ран-
но българско възраждане). По-логично е 
тези процеси да се разглеждат като етапи 
в борбите на българите за самостоятелна 
национална държава. С голяма доза ос-
нование Петър Богдан Бакшев може да 
се приеме като предшественик на георги 
раковски и Паисий Хилендарски. той е 
автор на първия български герб от 1643 
г., представляващ изправен разярен лъв с 
корона и над него звезда и изписан над-
пис България, което може да се тълкува 
като опит за държавно самопределение 
(фиг. 2). друг много важен елемент в гер-
ба е поставянето на полумесеца в краката 
на лъва, ясен белег и зов за национално 
въздигане и възраждане на българката 
държава. гербът на Петър Богдан Бакшев 
предшества със седемдесет и четири го-
дини герба на България на Христофор Жефарович, публикуван в Стематогра-
фия (1741 г. ).

Показателни за развитие на национална идея са сведенията, които чер-
пим от писмата на Петър Богдан Бакшев до Венецианския сенат, изпращани 
от Чипровци през 1673 г.: „Народът на България е готов да въстане и се 
освободи от тежкото робство, очаквайки отново да му се притече на помощ 
обединена духовно и с оръжие Европа.“ „А защитата на честта, още повече 
тази на родината, надминава всичко, защото животът и честта са равноп-
оставени“.

Фиг. 2. герб на България, създаден 
от Петър Богдан Бакшев 

(източник: https://bg.wikipedia.org/
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литературна дейнОСт

Петър Богдан Бакшев е автор и на трудовете „история на София“, „исто-
рия на Охрид – столица на България“, „Хроника на моравската мисия на Св. св. 
Кирил и методий“ или „Кога и как маркоманите (моравите) прегърнаха христо-
вата вяра“, „история на Сърбия и Призренската епископия“. известни са седем 
доклада, различни писма и други негови материали. те предоставят ценни све-
дения в областта на археологията, географията, картографията, икономиката и 
етнографията на българските земи. 

геОграФСКи елементи В трудОВете 
на Петър БОгдан БаКшеВ 

Първи географски сведения намираме в докладите на Петър Богдан Бак-
шев до Конгрегацията, съдържащи разнообразни сведения за българските земи. 
В много висока степен тези доклади имат характеристики на пътеписи. В тях 
изказва мнение и за принадлежността на определение градове и територии към 
българското землище, прилагайки елементи на пространствен анализ. напри-
мер в труда му “история на Сърбия и Призренската епископия“ от 1655 г. из-
тъква факта, че град ниш е разположен на изток от р. морава и категорично 
го причислява към българските земи, оборвайки появилите мнения, че ниш е 
сръбски град. „Това е грешка. Ниш се намира от другата страна на Морава, 
следователно е в царство България.“

тези негови идеи изпъкват и в друг труд на Петър Богдан Бакшев вече като 
софийски архиепископ – „история на Охрид“ от 1655 г., където използва много 
и разнообразни извори, историографски и картографски материали. той извеж-
да тезата, че Охрид е български град, населението му е българско и че така е 
било, откакто българите са се заселили на Балканите до времето, в което живее: 
„Това го казва целият свят и цяла България“. Петър Богдан Бакшев защита-
ва православната Охридска българска архиепископия и категоряно заявява, че 
„Охридската православна архиепископия няма нищо общо със сръбския па-
триархат в Печ“, като превежда редица исторически свидетелства, без да се 
притеснява, че може да влезе в противоречие с целите и политиката на Конгре-
гацията и наличието на два документа на Конгрегацията (от 1647 г. и 1651 г.), 
където е означено, че град Охрид се намира в пределите на царство Сърбия. 
доказателство за силата на тезата и приведените аргументи от Петър Богдан 
Бакшев, е че в последващи документи на Конгрегацията от 1655 г. град Охрид 
вече се определя в пределите на царство България.

„историята на България“ от Петър Богдан Бакшев е с оригинално загла-
вие „De antiquitate Paterni soli, et de rebus Bulgaricis ad suos Compatriotas“ („За 
древността на бащината земя и за българските дела към неговите сънарод-
ници“). трудът е завършен около 1667 г. и е определен като най-ранния извес-
тен историографски труд по история на България (фиг. 3), създаден с около 
век по-рано от „история на България“ на католическия отец Блазиус Клайнер  
(1761 г.) и „история славянобългарска“ на Паисий Хилендарски (1762 г.). Още 



7

в самото заглавие е заложен многоаспектният характер на труда и широкият на-
бор от задачи, които авторът си поставя – от една страна, да се представи исто-
рията на „бащината земя“, от друга, да се обърне внимание на състоянието на 
българската действителност, определена като „българските дела“ и, от трета, 
да се пробуди духът и националното самосъзнание на българите „към неговите 
сънародници“. много рядко в такъв труд, независимо от историческото време 
и епоха, още в заглавието може да се срещне директно обръщение към опре-
делена народностна общност, в конкретния случай – българите в Османската 
империя.

В уводната част Петър Богдан Бакшев категорично изразява любовта си 
към родната българска земя. това време, когато няма обособена българска дър-
жава, и той по неоспорим начин определя концепцията на българското нацио-
нално пространство – въвеждайки понятието „бащина земя“. тук проличава ви-
сокият евристичен и новаторки елемент в мисленето на Петър Богдан Бакшев, 
тъй като никой автор от този период, даващ сведения за българските земи, не си 
позволява да изрази патриотичните си чувства.

Петър Богдан Бакшев извежда тезата, че не трябва да се основава само на 
писмените източници, но и на личните си наблюдения и знания. В този смисъл 
той обвързва историческата фактология със запазени предания, наблюдения 
над старини и информация за българската природа. Още в предговора Петър 
Богдан Бакшев поставя акцент върху географските характеристики на българ-
ските земи, като равнопоставено ги обвързва с историческите знания. От осо-
бена важност е фактът, който той изтъква, че „сам ги познава добре“. „Разумно 
изглеждаше да се помоли някой от това племе да хвърли светлина не само вър-
ху неща, които е чувал или е прочел в книгите, но и за научените за бащината 
земя от (собствен) дълъг опит, и за наследените от прадедите, като разли-
чава истината от лъжата, и (да) разкаже за земята и областите, реките и 
планините, които сам познава добре.“

В първа глава, озаглавена „За царство България и за идването на българите 
през истър“, Петър Богдан Бакшев очертава границите на Първата българска 
държава, като се позовава и на чужди изследвания. Описани са походите на пра-
българите през V–VI в. през южнодунавските владения на Византийската импе-
рия, илирик и италия и победата над византийската армия в 680 г., последвана 
от основаването на българската държава и постепенното разселване на бълга-
рите в мизия, тракия и македония – области, споменати поименно като етни-
чески и политически ареал на българската народност. авторът изтъква факта, 
че така определеното географско и етническо пространство в същността си не 
се е променило до времето на написването на книгата и ясно очертава географ-
ските граници на българското землище. Откриват се и откъслечни сведения и 
за старите български земи в азия и източноевропейските степи между Волга, 
днепър и Кавказ.

„Царството България обхваща много провинции, чиято големина описва 
грижливо Бонфиний в Декада 3, кн. 5: „България, казва, започва сега от извора 
на река Циабер, която разделяше някога трибалите от мизите, простира се 
през билото на планината Хемус и към югоизток, и към север, на юг извива към 
Македония и Тракия, а отклонявайки се на север към Дунав, до голяма степен 
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обхваща Долна Мизия.“ Циабер е за Птоломей реката, която за нашите е Мо-
рава. Оттам следователно носи името си началото на българското царство, 
от българския народ, който населявал тези места.“

Във втора глава Петър Богдан Бакшев разглежда завладяването на тракий-
ските провинции и земите на юг от Стара планина и разширяването на българ-
ската държава. тук се открива и кратка информация за разположението и кли-
мата на гр. томи (Кюстенджа, Костанца), които също трябва да се възприемат 
като географски елементи в книгата. авторът ясно изтъква принадлежността 
на града към българското географско пространство. „Който иска, нека проче-
те там, а ние ще разгледаме само един град, който е разположен в земята 
на Долна Мизия отвъд Истър, или Дунав, на Черно море. Той се нарича Томи, 
известен не толкова с изгнаничеството на Овидий, колкото със скитския си 
студ, отдалечена земя с варварско население.“ „Някои, случайно заблудени, 

Фиг. 3.  Оригинален ръкопис на труда Петър Богдан Бакшев 
„история на България“ (1667 г.)
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приписват Томи към Европейска Скития, понеже Птолемей разполагал този 
град в Скития, но в действителност е част от Долна Мизия и гледа към Бъл-
гария, именно към завладяваната от българите област.“

В трета и четвърта глава „За църквите, основани в България преди тяхното  
нахлуване и тяхното влияние и авторитет “ и „За Сардикийския събор“ Петър 
Богдан Бакшев разглежда ранната църковна история на българските земи през 
III–IV век. това е напълно естествено за литературната и историческата работа 
на църковен служител, тясно свързан и зависещ от Конгрегацията. до голяма 
степен историята и дейността на църквата са част от историята на българските 
земи са тясно обвързани с българските дела.

Петър Богдан Бакшев представя някои основни географски характеристи-
ки на българските земи като релеф, води и растителност и дава информация 
за природните ресурси, които могат да се добиват, както и препоръки за по-
тенциално стопанско развитие. Пример в това отношение е текстът: „Царство 
България е прекрасно. Украсено е с широки поля, високи планини и хълмове, 
приятни гори и дъбрави, оросявано от различни реки и води. В това царство 
има изобилие от всякакви житни храни, вина, овце, биволи, крави и волове, 
добри коне. Намира се злато, сребро, мед, стомана, желязо и олово. Ако това 
царство би имало един владетел християнин и добър, то не би отстъпило на 
много царства в Европа“.

можем да предполагаме, че скритата идея на Петър Богдан Бакшев е не 
само да представи географските характеристики на българските земи, но и да 
предизвика интерес на европейските владетели към тази част на континента, а 
оттук да се постави на дневен ред въпросът със съдбата на българския народ и 
потенциалното възстановяване на българската национала държава. това ясно 
прозира в директното обръщение на автора – „Ако това царство би имало един 
владетел християнин...“.

Фиг. 4. Паметник на Петър Богдан Бакшев в гр. Чипровци
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Целта на Петър Богдан Бакшев при разработването на „Описание на 
царство България“ е да създаде представа и спечели привърженици за опреде-
лена българска кауза във Ватикана. той представя тезата за една страна и народ, 
по-големи „отколкото цяла Сърбия, Босна, Далмация, Хърватско и Унгария“ 
и имащи „толкова градове, области, паланки и села, които не могат да се 
преброят и в които живеят милиони души“. това дава правото на българския 
народ на самостоятелно политическо и духовно-религиозно развитие, на воде-
ща роля в европейския Югоизток, както е било преди нашествието на турците. 
тази идея е определена и защитена посредством самото заглавие на работа – 
озаглавена е не „Описание на българските земи“ или „Описание на България“, 
а „Описание на царство България“. 

ЗаКлЮЧение

В своята същност „история на България“ от Петър Богдан Бакшев (1667 г.) 
може да се определи като едно многоаспектно изследване на българския народ 
и земи, където безспорно водещ компонент е историческото знание за периода 
от Късната античност до средата на XVII в., която разглежда голям кръг про-
блеми не само около църковната история, но и на политическото и етническото 
минало на българските земи. С основание обаче може да се твърди, че от труда 
на Петър Богдан Бакшев можем да черпим информация за географията, иконо-
мическия потенциал и стопанството на българските земи в този период. този 
факт е детерминиран още в заложените специфични термини в самото заглави-
ето на книгата.

Петър Богдан Бакшев твърде скромно характеризира своята работа в писмо 
от 15 ноември 1667 г. до Конгрегацията: „Замолен от мнозина съставих малка 
история, която не съдържа нищо друго освен защита на бащината земя.“

Книгата „история на България“ от Петър Богдан Бакшев (1667 г.) може да 
бъде детерминирана с важно значение в различни насоки:

– разработване на проблематика, свързана с историята на България, бъл-
гарската църква и българския народ;

– Очертаване на географското пространство на българското землище, опре-
делено като „бащина земя“;

– Представяне на информация за географските характеристики на българ-
ските земи;

– Представяне на обща оценка на икономическия потенциал и стопански 
възможности на българските земи;

– развитие  на тезата за национален идентитет и самосъзнание;
– разработване на национални български символи;
– развитие на идеята за национално освободително движение и българска 

доктрина;
– Повдигане на духа и самочуствието на българите;
– развитие на дипломация и лобиране в процеса на търсене на съюзници за 

българската кауза във Ватикана и християнските владетели в европа;
– Отстояване и защита на българската национални интереси спрямо съсед-

ните народи на Балканския полуостров.;
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– Очертаване на макрорамката на националния процес чрез започване на 
национално възраждане и завършване на процеса на национално развитие с 
възстановяване на независима национална българска християнска държава.

Само може да се съжалява, че трудът „история на България“ на един велик 
българин като Петър Богдан Бакшев (фиг. 4) не придобива широка популярност 
сред българското население и остава за векове скрит в църковните и универси-
тетските библиотеки на Ватикана и италия. С пълно основание такова стече-
ние на обстоятелства и последвалата съдба на книгата е определено от големия 
български литератор Боян Пенев (1976) като „голяма загуба за историята на 
Българското Възраждане“.
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Abstract: A systemic approach in scientific research, including earth and environmental 
sciences, has a fairly long history (over 50-70 years). It has demonstrated a high effectiveness 
in research, and its use is becoming more and more widespread. the article considers selected 
methodological issues that concern the systemic approach in the field of scientific knowledge 
about karst (karstology) and caves (speleology), such as: karst as a system-forming factor, ho-
listic approaches in karst research, karst ecosystems and karst geosystem approaches, research 
methods of white box, grey box and black box testing. the authors suggest that the systemic 
approach is useful in karstology studies and should undoubtedly be used and developed.

Key words: system approach, karst, ecosystem, geosystem

няКОи метОдиЧеСКи БелеЖКи ОтнОСнО КарСтОВите 
иЗСледВания От ПОЗиЦията на СиСтемния ПОдХОд

Вячеслав Андрейчук, Петър Стефанов

Резюме: Системният подход в научните изследвания, включително в науките за 
Земята и околната среда, има доста дълга история (над 50-70 години). Статията раз-
глежда избрани методологични въпроси, които засягат системния анализ в областта на 
научните знания за карста (карстология) и пещерите (спелеология). Представени са 4 
основни холистични подхода (фиг. 1): карстоцентричен (изследва развитието на карста 
под съвместното въздействие на редица фактори и условия на околната среда), екологи-
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2 national Institute of Geophysics, Geodesy and Geog raphy at the Bulgarian Academy of Sciences, 
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чен (изследва прави и обратни връзки между карстовия обект и неговата околна среда), 
ландшафтно-системен подход (изследва трансформиращия ефект на карста и форми-
рането на специфичен карстов ландшафт) и геосистемен (разглежда карстовия обект 
като система и изследва взаимодействията между нейните елементи). По-специално 
внимание е отделено на моделите на екосистемния и геосистемния подход (фиг. 2), кои-
то според авторите са най-ефективни в изследването на карста. екосистемният подход 
е центричен – той изследва взаимоотношенията карстов обект – околна среда, но не 
засята връзките между елементите на екологичната система. При геосистемния подход 
всички елементи на карстовата система са еквивалентни (равнопоставени) и се изслед-
ват взаимоотношенията между тях. на базата на този подход е разработена оригинална 
методологическа пратформа  ProKARSterra (фиг. 3), прилагана при изследванията на 
карста в България. тя успешно интегрира научните изследвания с управлението и биз-
неса с карстови ресурси и с образованието и обучението за/чрез карста. В статията на 
примера на циркулацията на водата в карстовия масив са представени 3 концептуални 
модела за изследвания на карстовата система (фиг. 4): „черна кутия“ (вътрешната струк-
тура на системата не е достъпна и за нейното функциониране се съди по параметрите 
на потоците вещества и енергия на нейните входове и изходи), „сива кутия“ (част от 
вътрешната структура на  системата е достъпна чрез спелеоложки проучвания и някои 
от взаимодействията в нея могат да бъдат частично изследвани) и „бяла кутия“ (цялата 
вътрешна структура на системата е достъпна чрез спелеоложки прониквания или гео-
физически методи,  следователно трансформацията на потоците вещества и енергия, 
постъпващи в системата, могат да се проследят и изследват в обема на цялата система). 
Предвид спецификата на карстовите геосистеми, най-често изследователската ситуация 
в карста е „сива кутия“. авторите са убедени, че системният подход е много ефекти-
вен при изследванията на карста и несъмнено трябва да се използва по-широко и да 
се развива. Карстовите геосистеми се отличават със сложността на своята структура и 
голямото разнообразие от процеси, протичащи в тях. Системният подход като концеп-
туален инструмент за изучаване на сложни обекти и явления от реалността открива път 
за широко приложение на числените методи и моделирането. Освен това приложението 
на системния подход позволява да се разкриват и свойства, предизвикани от взаимо-
действията на елементите на карстовата система. Познаването на тези свойства е осо-
бено важно за изясняване на тенденциите в развитието и прогнозиране на промените с 
оглед планирането на определени дейности в карстовите територии, особено на фона 
на активните глобални промени.   

Ключови думи: системен подход, карст, екосистема, геосистема

IntRoDUCtIon

the systemic approach as such in the natural sciences has been developing since 
the 1950s and originated in the biological sciences (L. Bertalanfi) and technical sci-
ences (n. Winer). Its appearance reflects, among other things, the response of science 
to the rapidly progressing (as a result of the development of more and more detailed 
analytical methods) specialisation of scientific knowledge, and the accumulation of 
data at an increasingly faster pace (‘information explosion’), which has the negative 
effect of blurring or loss of the overall picture of the examined object, phenomenon 
or reality. this leads to the situation when we are more and more able to distinguish 
‘trees’, but we “cannot see the forest for the trees”. the development of analytical 
methodology and its tools, on the one hand has allowed and continues to allow an 
increasingly deeper and more detailed knowledge of the studied phenomena or ob-
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jects, however on the other hand it leads to the loss of understanding of their specific 
integral essence.

this research situation is very unfavourable in science and the emergence of 
systemic ideology was aimed at maintaining and creating (understanding) a compre-
hensive vision of the things studied. this was to be achieved through the concept of 
a ‘system’, which assumes that the examined objects (phenomena, areas, etc.) have 
specific overall properties (they are so-called systems) or can be presented and stud-
ied as systems (specific cognitive structures). For some time there was a discussion 
among naturalists about the objectivity of ‘systems’, i.e. whether they really exist 
or they are merely a research structure that serves specific cognitive purposes. After 
years of dispute, what was arrived at was the understanding that both views are cor-
rect since everything is contingent upon the definition of the system. the simplest 
definition assumes that the system is a “complex (set) of elements correlated in one 
way or another.” With this formulation, the system criteria are satisfied by both real 
objects exhibiting features of the whole, or groups of objects connected in one way 
or another, as well as virtual system constructions, for the occurrence of which it is 
enough  several elements between which a specified (any) type of relationship exists. 
on the other hand, attempts to classify systems, both real and virtual, depend on how 
precise and specified the general definition is (through introducing a set of “signs” of 
the system, etc.).

the concept of the system resulted in the emergence and development of so-
called ‘systemic approach’, according to which phenomena or objects can be per-
ceived and studied as systems, with the employment of specific research tools, includ-
ing mathematical ones (system analysis). Apart from the general theory of systems, 
which is  fairly fuzzy in terms of  methodology, fragmentary theories of systems have 
been created, both within individual sciences and in separate cognitive configura-
tions, basing on various mathematical and logistic platforms.

In earth sciences, the systemic approach began to develop rapidly in the 1960s 
and 1970s, primarily in landscape science, geomorphology, and also in geology, hy-
drology, climatology and others. the key concept became the concept of “geosys-
tem”, which in each of the aforementioned (and other) sciences was treated (defined) 
in its own way.

What has been invariable in all the definitions is the understanding of the geo-
system as a specific segment of reality (geographical, geological, hydrological, etc.) 
that has systemic properties (indications). Such a not very restrictive understanding 
conferred universality onto the concept of the geosystem, and also allowed utilising 
it in a fairly flexible way in various sciences of the earth and the environment – ac-
cording to the needs.

the key issue of using the concept of geosystem and systemic approach in one 
or another field of natural science is to isolate from the studied reality an object or 
phenomenon of a holistic nature, and thus – to study it as a system. At the same time, 
what poses the question is not the presence or absence of ‘geosystems’ in one studied 
natural reality or another, but the researcher’s recognition of the systemic organisation 
of this reality, i.e. its structure, hierarchy, functioning, self-regulation, etc. Systems 
or geosystems are everywhere, therefore everything depends on the researcher – their 
ability to perceive or construct (conceptual) systems and the objectives of the study 
(analysis or data synthesis, for example). 
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Similarly, karst reality – karst areas and relief, caves, may and should be effec-
tively perceived, represented and studied as systemic formations (karst geosystems). 
In this article, the authors do not intend to prove (since it requires no proof) or illus-
trate the systemic nature of the karst environment, but they want to make the reader 
familiar with several selected methodological aspects of the systemic approach in 
karstological and speleological research. In individual short paragraphs, reference is 
made to the systemic vision of karst and karst areas, the existing holistic approach-
es to studying karst areas, two basic visions of karst objects, i.e. ecosystemic and 
geosystemic, and three basic research scenarios of karst objects as systems. these 
aspects, of course, do not cover the subject completely, but show some options and 
possibilities of systemic perception and approach in karstological studies.

the questions raised in this review refer to the previous works by the authors de-
voted to issues of systemic approach in karstological research (Andreychouk, 2007, 
2008, 2010, 2016, Andreychouk and Stefanov, 2008, 2006, 2017; Stefanov et al., 
2009, 2012, 2019; Mikhova and Stefanov, 1993, 1995, 1999, 2000; Stefanov, 2013).

KARSt AS A SYSteM-FoRMInG FACtoR

Karst, both as a process and also as its environmental effects (consequences of 
its development, i.e. caves, karst areas and relief, karst dolines, depressions, etc.) 
have systemic features and can be successively studied as specific (in various re-
spects) geosystems. the basic specificity of karst geosystems is that a decisive (sys-
temic, integrating) role in their formation is played by the karst process, whose es-
sence boils down to the dissolving effect of waters on the rocks within which these 
waters circulate.

Klimchouk and Andreychouk in their article “About the essence of karst” (2010)  
have proposed a systemic approach to the definition of karst, based on the ideas of 
synergetics and unbalanced thermodynamics of I. Prigogine concerning self-organi-
zation in systems and formation of dissipative structures. Karst is being examined 
from the angle of self-development of permeability structures in karst rocks in the 
course of interaction between water and rock (aquifer and massif, etc.). the essence 
of the development and evolution of karst is the staged self-organization of permea-
bility structures (channel networks), manifesting itself in the initiation, concentrating 
and integrating of underground drainage, and the intensification of the water cycle 
in karst massif. Karst is defined as a “water-circulation geosystem” within a certain 
part of the hydrolithosphere, whose formation and progressive evolution are char-
acterized by self-organization of permeability structure together with formation of 
integrated systems of channels owing to the impact of a specific speleogenetic mech-
anism based on the positive feedback between water circulation and dissolution”. 

By definition, karst is a progressive evolution of a geosystem with a perme-
able rock vulnerable to dissolution, triggered by water circulation and speleogenetic 
mechanisms of self-organization of permeability. Progressive evolution is understood 
as a process of formation and development of new dissipative structures (increase 
of structural complexity of the system), whereas regressive evolution – as a pro-
cess of their destruction and collapse (reduction of structural complexity). During the 
cycle of karst (karst megasystem) development the progressive evolutionary trend 
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over time gives way to the regressive one, but this process of formation (integration) 
and degradation (disintegration) of structures is stretched over time, overlapping and 
complex.

Karst, in its very essence, has a hydrological (hydrogeological) nature, since it 
pertains to the impact of water on rocks and occurs mainly underground. However, as 
it develops, the process of dissolution of rocks in conditions that are favorable for the 
development becomes transformed into the karst process, which, subsequently brings 
about a number of other processes that accompany it or are induced by it (erosion, 
collapse of the earth surface, landslides, etc.). Working together underground and on 
the surface, these processes shape the relief, and thus - the entire landscape whose 
components, both abiotic (rocks, water, air) and biotic (plants, animals) or anthropic 
(human), while adapting to each other create a specific and complex environmental 
system - karst landscape (Andreychouk, 2007, 2009, 2016).

the karst landscape is the most complex karstic geosystem with a specific spa-
tial and functional structure (Andreychouk, 2009, 2016). elements of the karst land-
scape, for example, karst depressions of various sizes, hillocks and towers, disappear-
ing rivers, blind valleys and canyons, sinkholes, chasms (avens) and caves, springs, 
karst lakes etc., on the other hand also have systemic features and can be studied as 
separate systems with a specific structure and “behavior”.

In karst, the main system-forming role is played by the circulation of waters in 
massifs of karst rocks. the water cycle combines elements, such as hydrological, cli-
matic (precipitation), geological (rocks), geomorphological (sculpture), biotic (flora, 
fauna, soil) and others, into various types of systems, but the water cycle itself can 
also be an excellent subject of systemological research – however only in terms of the 
hydrology (water circulation).

HoLIStIC APPRoACHeS In KARSt StUDY

A scientific approach implies a certain comprehensive vision of reality and a rel-
evant organization of the research process, which means that it is embedded not in the 
empirical (research aspect) but in the methodological (research methods determined 
by a certain vision) field of science. the term approach has a general scientific status 
and is universal, as a comprehensive or systemic approach, the anthropic principle, 
etc. As a rule, the approach is applied to thematic, spatial or historical aspects of the 
reality to be investigated, which has a relative wholeness, structurally and a complex 
organization, which requires the researcher to prepare an adequate cognitive struc-
ture. therefore, the application of these or other approaches to research on karst is 
conditioned by regarding karst comprehensively, as a certain type of organization. 
this may be, for example, the entire karst as a set of genetically and spatially related 
processes and phenomena, the karst environment (a concrete karst area together with 
the human inhabitants), the karst landscape, karst massif, etc. 

What kinds of comprehensive approaches have application to karst studies now-
adays? According to the authors, in karstology four main approaches are current-
ly used: the karstocentric, environmental, geosystemic and landscape-systemic ap-
proaches (Andreychouk, 2010, Klimchouk, Andreychouk, 2010) (Fig. 1). 
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The karstocentric approach represents a concrete version of the centric ap-
proach which implies regarding the studied reality (object, phenomenon, process, 
area) as a certain organization functioning in the conditions of a strict (genetic) de-
pendence upon particular factors (Fig. 1-1). Within a given approach karst is consid-
ered as a derivative of the collective impact of a number of factors and environmental 
conditions, i.e., the presence of karst rocks, water circulating in the massif, rock frac-
turing, aggressiveness of water, drainage conditions, and many other, more specific 
ones (lithology and structure of karst rocks, amount of rainfall, water temperature, 
etc.) which affect the course of the karst process or the physiography of the karst 
area. “Classic” examples of this approach may be found, inter alia, in the Soviet karst 
literature of the “50-70s” of the last century (the publications of F. Savarenskiy, D. 
Sokolov, some works of G. Maximovich, V. Dublyanskiy, A. Chikishev, R. tsykin, 
and many others). the works of these authors dealt with the issues of “conditions 
and factors of karst development”. they discussed a spectrum of karst formation 
factors, which of the factors are more important (essential, crucial), and which are 
less important, etc. in relation to the central concept of karst, sometimes regardless of 
discrepancies in defining karst itself. this approach was manifested in the character-
istics of the researches carried out on karst, in the structure of the monograph studies 
on karst of these or other areas, in the organisation of material in reference books 
(introductory chapters), etc. this approach also has application nowadays, especially 
in the case of comprehensive studies on karst in a particular area, as well as in works 
generalizing on karst. 

The karst-environmental approach is another version of the centric approach, 
that is, it implies examining the relationship between the studied object and its sur-
roundings (environment) (Fig. 1-2). this approach is currently employed on a large 
scale in geoecological studies (ecological/ecocentric/ecosystemic approach relation-
ship of man and nature (anthropocentric, anthropic), etc., i.e. when examining the 
impact of the environment on the object (nature, man, organism, etc.), and vice versa 
the impact of the object on the surroundings. this approach has been carried out since 
the time of J. Cvijić on a large scale in karst studies primarily in terms of geographical 
research, where karst was considered as the environment of human life, including 
issues of karst determinism. this approach found wide application in the countries 
of the Mediterranean basin, where karst issues have always been associated with the 
issues of water and its exploitation. the karst-environmental approach (especially 
its opposite aspect – the impact of the industrial activities on karst) has revived over 
the past decades due to a growing economic impact of man on the karst environment 
(technogenic, activated, etc., karst) and the concomitant consequences that are some-
times disastrous, as in induced surface collapse, land subsidence, etc.

The karst-landscape approach is the special (karstic) case of the landscape 
approach of the eastern-european school that views landscape as a particular territo-
rial, processual and physiographic part of nature as a whole. the landscape approach 
suggests considering a given area in terms of its entirety whose physiographic spec-
ificity is determined by the particular spectrum of natural processes occurring within 
its boundaries which shape its appearance (volcanic processes – volcanic landscape, 
aeolian processes – desert landscape, karst processes – karst landscape, etc.). It has 
been also implied that the compactness of the internal interconnections of the compo-
nents (bedrock, water, soil, climate, biota and others) in the landscape understood in 

2 Проблеми на географията, 1/2021 г. 
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Fig. 1. Main comprehensive approaches to the karst study (Andreychouk, 2010)

such a way (Fig. 1-3), due to its characteristic processes is greater than of the external 
relations of the landscape, which is manifested, inter alia, in the specific physiogno-
my of the landscape area. It is also believed that the formation of a given genetic type 
of landscape is generally determined by the so-called “leading process or condition”, 
which integrates and subordinates the activities of other processes, directs the devel-
opment of landscape and determines its peculiarities. the role of such a condition or 
process may be played by climate (formation of polar, desert, etc. landscapes), tec-
tonics (landscapes of rift valleys), erosion and landslide processes, etc. the presence 
of karst rocks and karst which over the course of development gradually subordinates 



19

other processes and more and more considerably transforms the landscape to forming 
a specific (pathogenic, lithogenic) karst landscape can constitute such a leading or 
growth influencing factor.

the karst-landscape approach, as described above, is represented mostly in the 
works of researchers of the eastern-european school of landscape science. these are 
the works of Gvozdiecki (1972, 1979), Chikishev (1982), Proskurnyak, Andreychouk, 
(1998, 1999) and one of the authors (Andreychouk, 2007; Andreychouk, Proskurnyak, 
1993; Andreychouk, Voropaj, 1993; Voropaj, Andreychouk, 1985) and a number of 
other papers. this approach seems to be very useful to elucidate the evolution of 
karst areas (formation of the landscape), and explain the specifics of their natural 
environment. It is also advantageous when dealing with the issue of land use within 
karst areas and their protection. 

The karst-geosystem approach is a special case of the system approach, which 
favours considering the object (phenomenon, area) as a system, an appropriate orga-
nization of the research process (algorithm research), and often also the application of 
appropriate numerical methods (system analysis, graph theory, and others) (Fig. 1-4). 
In the systemic approach the object is presented as a set of elements and relationships 
between them (structure), and the study itself focuses primarily on the issues of inter-
actions between the elements, because it is just the interactions between the elements 
that determine the overall (emergent, system-derivatives) properties of the system. 

of course, these examples of comprehensive, as contrasted with partial, ana-
lytical, thematic, approaches to the research of karst are largely provisional. their 
“methodological weight” is not equal, and they do not exclude other potential ap-
proaches. nevertheless, in the author’s opinion they allow determination of the “co-
ordinates” for comprehensive scientific study of karst, revealing the systemic nature 
and specific organization of the karst terrains.

KARSt eCoSYSteM AnD KARSt GeoSYSteM APPRoACHeS

Karst formations and areas of different types and sizes can be studied in a variety 
of ways - depending on the purpose of the study. the most important of them are two 
models / approaches, i.e. ecosystemic and geosystemic (Fig. 2).

the ecosystemic approach (environmental – in its broad, not only biological 
sense) consists in presenting the examined system as an interaction of an object and 
its environment, which may be represented by elements-factors affecting the object 
in one way or another. In this way, it is possible to study effectively, for example, 
cave dwelling organisms, the accumulation of stalactites and stalagmites in caves, 
the formation of the microclimate in caves, and ice forms in them, etc. In each of the 
aforementioned cases, the organism, stalactite, microclimate or ice infiltrations will 
constitute a ‘crucial’ element of the system (ecosystem), whereas the elements (fac-
tors) surrounding it will constitute the ‘opposite’ (environmental) element or group of 
elements. In ecosystem studies, the emphasis is on the crucial element whose essence 
(properties, dynamics, etc.) is to be explored. the internal structure of the central 
element is not usually studied, and neither it is broken down into parts, while the en-
vironmental element (subsystem) is segmented into more or less numerous structural 
elements-factors. As for the studied relationships between the system components, in 
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the ecosystemic approach the researcher’s attention is focused on the relationship(s) 
between the crucial element and the environment (environmental elements), whereas 
relationships (interactions) between the elements-components of the environment as 
such are not usually studied (Fig. 2).

the geosystem approach presents the studied system as a set of equivalent el-
ements, wherein the element of ‘special attention’ is examined together with other 
elements of the system – as just ‘one of them’. the aim of such a study is to learn 
about the relationships between all components of a separate system. 

When using the ecological approach (the “centric” one) we examine only the 
relations of the type: “object – environment”, from the geosystemic point of view 
we consider the relations between all the elements of environmental system. one can 
easily notice that although the number of the examined elements of both systems is 
the same (5) – in case of the ecosystemic approach we examine only 4 environmental 
relations, while in case of the geosystemic approach – we find 10 relations. therefore, 
using the geosystemic methodology, we have a possibility of collecting more precise 
knowledge on the subject of our research, that is environment and man as a part of it. 
When incorporating the ecosystemic approach, such a precision is not possible.

the geosystem approach has been successfully applied since the end of the 20th 
century in Bulgaria, where karst is widespread (covering approximately a quarter of 
the country’s territory) and is unique in its diversity. this makes it a kind of a natural 

Fig. 2. Models of ecosystemic and geosystemic approach to the study subject 
(Andreychouk, 2008): M – element of “special attention”
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laboratory for testing the geosystem approach. therefore, model karst geosystems 
were selected, representing the main types of karst (http://www.prokarstterra.bas.
bg/lab/en/methodology.html). After detailed interdisciplinary research, the precise 
boundaries, structure and functional relationships of geosystems were determined. 
the experimental Laboratory of Karstology at the national Institute of Geophysics, 
Geodesy and Geography - the Bulgarian Academy of Sciences (nIGGG-BAS), has 
developed an original methodological platform called ProKARSterra (fig. 3), based 
on the karst geosystem concept (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/en/methodolo-
gy.html). the main methodological “pillars” of the platform are the system analysis, 
the integrated monitoring (including stationary monitoring) and a specialized cadastre 
of karst geosystems. the monitoring also includes underground (cave) subsystems, 
for which an original model was developed (Speleo-MIKS, Stefanov, 2013). the 
specialized cadastre is based on GIS (Mikhova, Stefanov, 1993, 1995, 1999, 2000). 
experience proves that the methodological platform of the geosystem approach to 
karst research successfully combines three important areas: research; management/
business and education/training as a basis for the sustainable development of karst 
territories in the context of growing global changes (Stefanov et al., 2019).

BLACK BoX, GReY BoX AnD WHIte BoX StUDY SItUAtIonS

Unfortunately, the systemic approach has not found wide enough application in 
karst studies. this is due to on the one hand, quite a narrow range of karst research 
compared with the overall natural studies, on the other hand, the lack of clearly for-

Fig. 3. Methodological Platform ProKARSterra (Stefanov et al., 2012, 2013)
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mulated systemic concepts of karst (karst system visions). Speleological research 
into water circulation in karst massifs (karst systems performing the cycle: supply – 
transit – outflow) is an exception here. It establishes hydrological and other relation-
ships between the objects (caves, springs) and areas, first of all. In the case of mon-
itoring the flow of water, a “black box” or “gray box” testing situation takes place 
when the interior of the massif is inaccessible or only partly accessible: the internal 
structure of the karst system and the processes occurring within it are deduced based 
on the measured “input” and “output” parameters. In the situation when it is possible 
to follow the water circulation in the karst massif by cave exploration examining the 
links of the karst system inside from the input to the output, “white box” testing takes 
place (Fig .4).

ConCLUSIon

the systemic approach may have a number of different “methodological con-
figurations”, and a variety of research models may be created by this approach. 
However, studying and presenting the material as a system remains invariant. this 
approach is no doubt very forward-looking in karst studies as caves, karst aquifer 
systems and areas (karst massifs, landscapes) are distinguished by the complexity of 
their structure and the large variety of processes occurring within them. the systemic 
approach is known for constituting a conceptual tool to study complex objects and 
phenomena of reality. 

System studies (as well as the entire system methodology) have been finding 
wider and wider application for several decades in all fields of modern science, in-
cluding the natural sciences – biology, ecology, and to a lesser degree, geology and 
geography. Despite many other merits of a cognitive nature, the systemic approach 
is advantageous also because it allows fairly easy formalisation of the studied object 
(functional connections of its elements), which paves the way for a wide application 

Fig. 4. Black box, grey box and white box study situations
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of numerical methods and modelling. the systemic approach enables the most com-
plete and appropriate examination of the object, since its application reveals not only 
the properties of the object, derived from the properties of its components (elements), 
but also properties induced by the interactions of the elements (structure-derivative 
properties, i.e. comprehensive, systemic). the latter are particularly vital when plan-
ning certain activities in the environment, in the landscape, as they allow for detec-
tion of trends in development and for forecasting changes. therefore, general system 
visions and environmental studies are most forward-looking and effective methodol-
ogy nowadays. this thesis applies undoubtedly also research  on the karst and caves.
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ПрОСтранСтВенО-ВремеВО раЗПределение 
на аФтършОКОВа ПОредиЦа 

След ЗеметреСениетО От 2002 г. В райОна 
на СелО КрумОВО, ОБлаСт ПлОВдиВ

Пламена Райкова1

https://doi.org/10.35101/prg-2021.1.3

наличието на сеизмични клъстери оказва съществено влияние при изследване на 
сеизмичния режим в дадена област. В настоящата разработка е анализирано простран-
ствено-времевото разпределение на събитията от афтършоковата поредица (сеизмич-
ния клъстер) след земетресението от м. април 2002 г. с MW4.6, генерирано в района 
на с. Крумово, област Пловдив, сеизмогенна зона марица. афтършоковата активност, 
наблюдавана след земетресението, е изследвана за два различни времеви интервала. 
За сравнение на моделите за разпределение на афтършоковите събития във времето е 
приложен информационният критерий на Akaike. Затихването на афтършоковата актив-
ност се описва добре с модифицираната формула на omori и е установена мултиполна 
активност с две вторични серии. 

Ключови думи: пространствено-времево разпределение, афтършок, сеизмогенна 
зона марица

SPACe-teMPoRAL DIStRIBUtIon oF tHe 2002 KRUMoVo 
eARtHQUAKe AFteRSHoCK SeQUenCe

Plamena Raykova

Abstract: the presence of seismic clusters has a significant impact on the study of 
the seismic regime in each area. In the present study the space-temporal distribution of the 
aftershock sequence observed after the earthquake on April 2002, with MW4.6. in the village 
of Krumovo, city of Plovdiv, Maritsa seismogenic zone is analyzed. the spatial and temporal 
clustering of aftershocks is a dominant non-random element of the seismicity, so when the 

1 Секция Сеизмология, национален институт по геофизика, геодезия и география – Българ-
ска академия на науките; plamena.raikova@gmail.com
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clusters are removed, the remaining activity can be modelled as a Poisson process. Space 
distribution of earthquakes described that the main shock and aftershock activity are clustering 
almost perpendicular to a defined structure. the properties of aftershock sequences allow 
time-dependent prediction of aftershock probabilities. on the assumption that aftershocks 
are distributed in time as a non-stationary Poisson process it use the maximum likelihood 
method for estimating the parameters (K, c and p) of the modified omori formula. For testing 
the goodness of fit between the aftershock occurrence and different statistical models a 
transformation from the time scale t to a frequency-linearized time scale t is applied. the 
aftershock activity observed after the earthquake is studied for two different time intervals. 
there is a relatively good correlation between the theoretical and the observed distribution 
for both analyzed cases. Akaike’s information criteria is applied to compare models for the 
distribution of aftershock activity in time. the attenuation of aftershock activity is well 
described by the modified omori formula and multipole activity with two secondary series 
was established. About 378 days after the main shock the cumulative number of aftershocks 
increases rapidly with t, showing a significant deviation from the prior trend. no large 
earthquake occurred in the region at that time. therefore, this change in slope could be treated 
as a transition from aftershock activity to background seismicity. 

Keywords: space-time distribution, aftershocks, Maritsa seismogenic zone

ВъВедение

Земетресенията са неравномерно разпределени в пространството и време-
то. Определянето на тези разпределения е една от основните задачи, третира-
ни в теоретичните и приложните изследвания. В сеизмологичния анализ Поа-
соновият процес се използва за описание разпределението на земетресенията 
във времето. С него добре се описват сеизмологичните данни, но основният 
му недостатък като модел на сеизмичния процес е, че не отчита възможността 
земетресенията да се генерират в групи. Пример за такива групи са форшоците, 
афтършоковите поредици и роевият тип сеизмичност. трябва да се отбележи, 
че афтършоковите събития са значителна част от реализираните земетресения 
и е необходимо техният ефект да бъде отразен при моделирането на сеизмичния 
процес.

афтършоковата активност е израз на вискозоеластична релаксация на на-
преженията в средата, натрупани като резултат от процесите на разрушение в 
огнищната зона на главното земетресение. изследване на пространственото 
разпределение на афтършоковите събития е от съществено значение за разби-
ране физиката на сеизмогенезиса. Пространственото групиране на вторичните 
трусове е доминираща неслучайна компонента на сеизмичността. 

За разлика от повечето от физичните процеси в природата, които затихват 
експоненциално във времето, афтършоковият процес затихва по обратен степе-
нен закон – феноменална негова характеристика, представена чрез модифици-
раната формула на omori (Utsu, 1957, 1961, 1969): 

n(t) = K(t + c)-p,        (1)

където: p е параметър, характеризиращ затихването на афтършоковата актив-
ност във времето, а K и c са константи.
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модифицираната формула на omori е един от малкото емпирично устано-
вени закони в сеизмологията с основен параметър p, характеризиращ затихва-
нето на афтършоковата активност във времето. Параметърът зависи както и от 
физичните свойства на средата, например от нейната хетерогенност, така и от 
разпределението на напреженията в нея. Параметърът p е високо информати-
вен както за механизма на релаксация на напреженията, така и за физико-меха-
ничните свойства на средата в дадена сеизмогенна зона (Mikumo and Miyatake, 
1979; Dieterich, 1978). 

В настоящото изследване е анализирано пространствено-времевото разпре-
деление на афтършоковата поредица след земетресението от 05 април 2002 г. с 
магнитуд по сеизмичен момент MW4.6, реализирано в района на с. Крумово, 
област Пловдив, сеизмогенна зона марица (t0=13:13:58, φ=42.05, λ=24.83 и 
h=11 km). 

През изминалия век в сеизмогенна зона марица са реализирани няколко 
силни земетресения. Зоната е разположена в централната част на Южна Бъл-
гария. Сеизмичността в нея е свързана с добре известната маришка разломна 
система с дълго геоложко развитие, което продължава и през неогена, и ква-
тернера. най-силните известни земетресения, реализирани в сеизмогенна зона 
марица, са тези през 1928 г. (Чирпанското земетресение от 14 април 1928 г. с 
MW6.8 и Пловдивското земетресение от 18 април 1928 г. с MW7.0, I = 9-10 MSK). 
те унищожават напълно 74 000 сгради в градовете Пловдив, Чирпан и Първо-
май (Киров, 1945) и в резултат от тях се образуват две повърхностни пукнатини, 
всяка с дължина от няколко десетки километра (янков, 1935).

За оценка на времевото разпределение на събитията от афтършоковата по-
редицата от 2002 г. е приложена модифицираната формула на omori. Сравнени 
са различни модели за разпределение на афтършоковата активност във времето 
чрез информационния критерий на Akaike, AIC (Akaike, 1974, 1977).

метОд и ВХОдни данни

метОд

японският сеизмолог ogata (1983) предлага използването на метода на 
максимално правдоподобие (ммП) за оценка на параметрите на модифицира-
ната формула на omori. За прилагане на ммП ogata (1983) предполага, че раз-
витието на афтършоковата активност във времето е нестационарен Поасонов 
процес с интензивностна функция l(t;q), q=(K, p, c), определена по релацията: 

t
tPt t

t ∆
= ∆

→∆

)(
lim);(

0
θλ ,       (2)

където: PDt(t) е вероятността да се реализира събитие в малък времеви интер-
вал (t, t+Dt). тогава функцията на максимално правдоподобие за афтършокова 
поредица, реализирана в интервал от време [S, t] в моменти {t1, t2,…,tk} (като 
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ti, i=1, 2,…,k са времената на поява на афтършоковите събития), се дава чрез 
уравнението:
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Оценките по максимално правдоподобие за параметрите θ (векторът на 
параметрите) се получават от максимизиране на функцията на максимално 
правдоподобие. За серия без вторични афтършокови поредици интензивност-
ната функция се определя чрез модифицираната формула на omori:

λ(t; θ) = К(t+c)-p  (θ=(K, p, c))    (4)

мултиполни серии (с изявена вторична афтършокова активност) се моде-
лират чрез интензивностна функция от вида (ogata, 1983):
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където: m – броят на вторичните поредици, H(t) – единична функция на Хеви-
сайд, и ti – началото на i-тата вторична афтършокова поредица, и θ=(K, p, c, K1, 
p1, c1,...Km, pm, cm).

При коректен избор на интензивностната функция, т.е. на параметрите θ, 
афтършоковият процес се трансформира в стандартен Поасонов процес (λ=1) 
по честотно-линеаризираната времева ос τ, която за афтършокова поредица се 
дефинира като:
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Времевата ос τ се използва за установяване на отклонения в сеизмичната 
активност от теоретичния тренд n(τ)=, където n(τ) е кумулативният брой съби-
тия до момента τ. увеличение на активността в сравнение с теоретично очак-
ваната се разглежда или като изява на вторична афтършокова серия, или като 
преминаване към фонова сеизмичност.

За сравняване на модели за разпределение на афтършоковата активност 
във времето е приложен информационният критерий на Akaike (AIC) (Akaike, 
1974, 1977). това е един от най-мощните критерии за тестване на различни мо-
дели, основаващи се на едни и същи данни. AIC се дефинира с уравнението:

AIC = (-2) max ln (Lh) + 2n,     (7)

където: ln – натурален логаритъм, Lh – съответната функция на правдоподо-
бие, n – броят на оценяваните параметри. този критерий отчита съответстви-
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ето между данните от наблюденията и заложения теоретичен модел. модел с 
по-малка стойност на AIC се счита за по-добре описващ наблюденията.

ВХОдни данни

В настоящата работа е анализирано пространствено-времевото разпреде-
ление на 121 афтършокови събития с магнитуд по продължителност мd (мd, де-
финиран в Христосков и Самарджиева, 1983) в интервала 1.0≤мd≤4.0, генери-
рани след земетресението от 05.04.2002 г. с MW4.6. От тези събития с магнитуд 
мd³2.0 са 69 земетресения. 

За афтършоково събитие се приема всяко земетресение, реализирано във 
времето след друго земетресение, което удовлетворява критериите за афтър-
шок, дефинирани от Gardner and Knopoff (1974). Съгласно тази дефиниция, ако 
се разгледат две събития от подредена във времето серия земетресения с ин-
декси „m“ и „a“ и магнитуди съответно Mm и Ma, то второто ще бъде афтършок 
на първото, ако са изпълнени следните условия:

Ma < мm
0 < ta - tm < t(Mm)       (8)
0  ≤  Ram  < R(Mm),

където: t – време на възникване, Ram – разстоянието между хипоцентрите (епи-
центрите) на главното събитие и съответния афтършок, t(Mm) и R(Mm) – емпи-
рични функции на магнитуда на главното земетресение. граничните стойности 
на тези функции, съответно ta(Mm) и Ra(Mm), са определени по модификация 
на функционалните зависимости на Gardner and Knopoff (1974), получена за 
Централни Балкани от Христосков и лазаров (1981). В настоящото изследване 
за дефиниране границите на афтършоковите серии в пространството и време-
то, като първо приближение, са приложени следните релации (съгласно Хрис-
тосков, лазаров, 1981):

log Ra(Mm) = 0.9696 + 0.1243 Mm       (9)
log ta(Mm) = -0.62 + 0.56 Mm     (Mm<6.0)  (10)
log ta(Mm) = -5.25 + 2.15 Mm - 0.137 M2

m    (Mm ³ 6.0),  (11)

където: Ra – максималният размер на афтършоковата област, ta – предполага-
емата продължителност на поредицата във времето. 

Основен източник на информация за разгледания сеизмичен клъстер са 
данни от националната оперативна телеметрична система за сеизмологична 
информация (нОтССи). За оценка параметрите на разпределенията на афтър-
шоковите събития във времето е разработен програмен пакет на PASKAL (пред-
ставен в Солаков, 2010).
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реЗултати

резултатите от изследването са представени на фиг. 1, 2, 3 и 4 и в табл. 1. 
Пространственото разпределение на поредицата е илюстрирано на фиг. 1. на 
фиг. 2, 3 и 4 и в табл. 1 са представени резултатите от времевото разпределение 
на афтършоковите събития.

ПрОСтранСтВенО раЗПределение

Фигура 1 илюстрира пространственото разпределение на събитията (121 
събития с магнитуд мd в интервала 1.0≤мd≤4.0), генерирани след земетресе-
нието от 05.04.2002 г. с MW4.6. разгледани са земетресенията в област с ради-
ус от 30 km, определена съгласно релацията за дефиниране границите на аф-
тършоковите серии в пространството (уравнение 9, Gardner and Knopoff, 1974; 
Христосков и лазаров, 1981). използваните магнитудно зависими символи са 
посочени в дясната част на фигурата. Със звезда е отбелязано главното земетре-
сение. Представените активни разломи са дефинирани в проекта SHARe. 

Фигурата илюстрира някои особености в пространственото разпределе-
ние на афтършоковата активност: 1) главното земетресение и последвалите го 
най-силни афтършокови събития се групират почти перпендикулярно на раз-
познатата разломна структура; 2) най-силните афтършокови събития са реали-
зирани в сравнително малка област; 3) слабите афтършокови събития (мd<3.0) 
са силно диспергирани в пространството.

Фиг. 1. Пространствено разпределение на афтършоковите събития, реализирани 
след земетресението от 05.04.2002 г.
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ВремеВО раЗПределение

Стойностите на параметрите на модифицираната формула на omori се оце-
няват по ммП, предложен от ogata (1983). 

афтършоковата активност е изследвана за два различни времеви интерва-
ла: (очаквана и наблюдавана продължителност, съответно т=50 дни и т=1089 
дни) без магнитуден праг и с магнитуден праг мa=2.0. на фиг. 2 е представено 
честотно-времевото разпределение на афтършоковите събития за четирите раз-
глеждани случая.

В табл. 1 са представени стойностите на параметрите K, p, c и стойности 
на AIC за различните модели. разгледани са модели без наличие на вторични 
серии, с наличие на една вторична серия (06.04.2002 г., t0=01:10:57, мp3.7) и с 
наличие на две вторични серии (06.04.2002 г., t0=01:10:57, мp3.7 и 06.04.2002 г., 
T0=05:47:07, мp3.8).

т а б л и ц а  1 
Оценки на параметрите K, p, c и AIC – критерий за различни модели на поредици 

след земетресението от 05.04.2002 г.

Модел Период 
(T)

K p c K1 p1 c1 K2 p2 c2 AIC

Без вторична 
серия, без маг-
нитуден праг

1089 9.52 0.87 0.14 430.18

Без вторична 
серия, с магни-
туден праг ма=2

1089 7.12 0.96 0.18 253.56

Без вторична 
серия, без маг-
нитуден праг

50 23.79 1.27 0.64 -62.05

Без вторична 
серия, с магни-
туден праг ма=2

50 11.88 1.18 0.44 3.58

С една вторична  
серия, без маг-
нитуден праг 

50 9.73 1.06 0.38 3.07 1.06 0.02 -77.20

С една вторична 
серия, с магни-
туден праг ма=2

50 6.22 1.06 0.24 1.94 1.06 0.05 3.75

С две вторични 
серии, без маг-
нитуден праг

50 9.02 1.05 0.35 1.75 1.05 0.01 1.24 1.05 0.01 -77.33

С две вторични 
серии, с магни-
туден праг ма=2

50 5.57 1.37 0.21 0.63 1.37 0.01 1.31 1.37 0.04 5.32
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За четирите модела наблюдаваното честотно разпределение е сравнено с 
т.нар. „теоретично“ разпределение, което се очаква за избрания модел на про-
цеса (в настоящия случай това е модифицирана формула на omori). От фиг. 2 
се вижда, че наблюдаваното разпределение е по-близко до „теоретичното“ за 
моделите с очакваната продължителност – 50 дни (фиг. 2б и 2г).

на фиг. 3 е представено честотно-линеаризираното разпределение на аф-
тършоковите събития: за наблюдаваната (т=1089 дни) и очакваната (т=50 дни) 
продължителност без магнитуден праг и с магнитуден праг мa=2.0.

Фиг. 2. Честотно-времево разпределение на афтършоковите събития: a) за период 
т=1089 дни без магнитуден праг; б) за период т=50 дни без магнитуден праг; 

в) за период т=1089 дни, с магнитуден праг ма=2; г) за период т=50 дни, 
с магнитуден праг ма=2
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При четирите модела афтършоковата активност се понижава малко след 
втория ден и нараства след четвъртия, когато са реализирани две от най-силни-
те афтършокови събития (с мp3.7 и мp3.8). това дава основание в този интервал 
да се потърсят вторични афтършокови серии. 

на фиг. 4 е представено честотно-линеаризираното разпределение на аф-
тършоковите събития за очаквана продължителност т=50 дни за четирите мо-
дела. на различните фигури са илюстрирани модели с една вторична серия и 
с две вторични серии, без и с магнитуден праг. В табл. 1 са представени стой-
ностите на параметрите K, p, c и стойности на AIC за разгледаните модели.

Фиг. 3. Честотно-линеаризирано разпределение на афтършоковите събития: a) за пери-
од т=1089 дни без магнитуден праг; б) за период т=50 дни без магнитуден праг; 

в) за период т=1089 дни, с магнитуден праг ма=2; г) за период т=50 дни, 
с магнитуден праг ма=2

3 Проблеми на географията, 1/2021 г. 
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От получените оценки за параметрите K, p, c и стойности на AIC, пред-
ставени в табл. 1, както и от представените резултати на фигурите, може да се 
направят следните заключения: 1) оценките и на трите параметъра се влияят 
от долния магнитуден праг ма; 2) получените оценки на параметъра p са над 
0.9, което е характерно за районите на Южна България, където афтършоковият 
процес затихва значително по-бързо; 3) от честотно разпределение на афтър-
шоковите събития може да се каже, че в първо приближение затихването на аф-
тършоковата активност се описва добре с модифицираната формула на omori; 

Фиг. 4. Честотно-линеаризирано разпределение на афтършоковите събития за период 
т=50 дни: а) с една вторична серия и без магнитуден праг; б) с една вторична серия, 

с магнитуден праг ма=2; в) с две вторични серии и без магнитуден праг; 
г) с две вторични серии, с магнитуден праг ма=2
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4) при честотно-линеаризирано разпределение на афтършоковите събития се 
наблюдава преминаване от афтършокова активност към фонова сеизмичност 
около 378 дни след главното събитие. установената продължителност на про-
цеса значително превишава очакваната (т = 50 дни, според релация 10, Gardner 
and Knopoff, 1974; Христосков и лазаров, 1981); 5) моделът в най-добро съот-
ветствие с наблюденията (най-ниска стойност на AIC) е моделът с две вторични 
серии, без магнитуден праг, за период т=50 дни, този модел е представен на 
фиг. 5.

ЗаКлЮЧение 

Чрез анализ на получените резултати се достига до следните заключения 
за пространствено-времевото разпределение на афтършокови събития, генери-
рани след земетресението от 05.04.2002 г. с MW4.6

− Пространствената картина на афтършоковата активност показва, че 
най-силните афтършокови събития се групират в близост до дефинирана раз-
ломна структура;

− Площта на афтършоковата област нараства с времето и намаляване на 
магнитуда. По-слабите афтършокови събития (мd<3.0) са силно диспергирани 
в пространството;

− В първо приближение затихването на афтършоковата активност се опис-
ва добре с модифицираната формула на omori;

Фиг. 5. Честотно-линеаризирано разпределение на афтършоковите събития 
за период т=50 дни без магнитуден праг, с две вторични серии 

(моделът в най-добро съответствие с наблюденията)
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− Оценките на параметъра p, характеризиращ затихването на афтър-
шоковата активност във времето, са в средата на интервала от стойности 
(p ∈ [0.71;1.17]), получени за афтършокови поредици след силни земетресения, 
реализирани на територията на България (Simeonova, Solakov, 1999);

− За разгледаната афтършокова поредица е установена мултиполна актив-
ност с две вторични серии (това потвърждава резултати от изследвания върху 
афтършоковата активност в Южна България, представени напр. в Simeonova, 
Solakov, 1999);

− установената продължителност на афтършоковата активност (премина-
ване от афтършокова активността към фонова сеизмичност) значително преви-
шава очакваната (определена по релацията, представена в Христосков, лазаров, 
1981).
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В статията е представена оценка на опасността от постъпване на тежки метали 
и металоиди в почвите на Видинската низина при потенциално наводнение на цялата 
низина от р. дунав с използване на индекс МеTo (Стоянова, Коцев, 2020), в който са 
включени два оценъчни показателя – степен на замърсяване на речните наноси (ме) и 
форми на релефа (to). Съставена е карта на формите на релефа на низината, класифи-
цирани в три класа, и са дефинирани два класа опасност.

Ключови думи: географски информационни системи (ГИС), речни наноси, ниска 
заливна тераса, висока заливна тераса, пясъчни гредове

HAZARD oF HeAVY MetAL AnD MetALLoIDS ADMISSIon 
oF SoIL BY FLooDInG FRoM DAnUBe In tHe VIDInSKA LoWLAnD

Velimira Stoyanova1

Abstract: In this paper, we assess the hazard of heavy metal pollution of soil in the 
Vidinska Lowland (Bulgaria) in the case of inundation from the Danube. the assessment 
takes into account the following two 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). each parameter is evaluated by comparison 
with the others to determine its relative importance. the highest 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 

1 национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска акаде-
мия на науките (ниггг-Бан), департамент „география“ – секция „Физическа география“; 
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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 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). Degree of heavy metal pollution 
of river sediment (Me). to elaborate on the raster file of the river sediment contamination, we 
used data on the concentration of As, Cu, Zn, Pb, Cr, and ni in one representative sample of 
Danube overbank sediment deposited in the Vidinska Lowland. the index Cd is calculated to 
be 1.53 for the Danube overbank sediment in the lowland. this value falls in the range 1-3 of 
the index and is rated to 3. то delineate the limits of the lowland and the geomorphographic 
landforms, we extracted the slope, aspect,  and hillshade from the DtM using the Spatial 
Analyst tools - Surface in ArcGIS. the categories of the geomorphographic units are defined 
according to the classification of Mishev (1959) and tcherkezova (2019). After classifying 
and analysing these indicators and comparing them with topographic maps, the following 
geomorphographic units are defined: low floodplain, high floodplain, and sandy ridges. the 
calculated values of the Meto index for the Vidinska Lowland are within the range 3-6 and 
fall into two classes of a hazard: negligible hazard  (26.51% of total area) and low hazard 
(73,49% % of total area).

Keywords: geographic information systems (GIS), river sediment, low floodplain, high 
floodplain, sandy ridges

ВъВедение

индустриалното развитие на дунавските страни през последните векове, 
което е най-интензивно в периода 1950-1987 г., е причина за замърсяването 
на дунавския басейн с тежки метали и металоиди (tMM)  (Bird et al., 2010a; 
Winkels et al., 1998, Pavlović et al., 2015). Крайдунавските низини в Бълагрия 
не са изучавани по отношение на опасността от постъпване на tMM в почвите 
при наводнение от р. дунав. Сравнително малко са и публикациите с данни за 
съдържанията им в почвите (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). малобройни са и проучванията, изследващи наличието на тмм 
в седиментите на реките в участъка между Железни врата и дунавската дел-
та (Winkels  et al, 1998; Pantelica et al, 1999; ICPDR, 2002, 2008, 2015; Mihai 
and Mather, 2003; Woitke et al, 2003). В повечето случаи те се отнасят за ниски 
речни нива на р. дунав. Съвсем ограничена е информацията за съдържанието 
и разпределението на тежки метали в наносите от високи води и в почвите на 
крайдунавските низини на българския участък от реката (Bird et al., 2010a, b, c).  
изследвания в тази посока са правени в рамките на проекта RoBUHAZ-DUn,  
2012–2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество румъния – България 
2007-2013 г. (Железов, 2014). не откриваме проучвания, в резултат на които 
разпределението на опасните вещества да е анализирано по типологични мор-
фографски единици в границите на заливната речна тераса, въпреки че връзка-
та между разпределението на тежките метали в почвите на замърсени заливни 
речни тераси и флувиалните форми на релефа посредством транспорта и акуму-
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лацията на речните наноси е представена от редица автори (Winkels  et al., 1998; 
Pantelica et al., 1999; Woitke et al., 2003; Macklin et al., 2006; Konradi et al., 2006). 

досегашните изследвания, направени в почвите на низините в долината на 
р. дунав между гр. Брегово и гр. никопол, показват, в част от взетите проби се 
отчитат повишени съдържания на тежки метали и металоиди. Съдържанията на 
арсен (As), олово (Pb) и мед (Cu) са над предохранителните нива и интервен-
ционните стойности в незащитените от диги територии в тази част от долината 
на р. дунав (Коцев и др., 2013; Stoyanova et al., 2018; Stoyanova et al., 2019). 

Предпоставка за постъпване на микроелементи замърсители в почвите на 
заливните речни тераси се създава вследствие отлагане на замърсени наноси 
при наводнение. 

Целта на настоящата публикация е да се направи оценка на опасността от 
постъпване на тежки метали и металоиди в почвите на Видинската низина при 
потенциално наводнение на цялата низина от р. дунав. 

метОдОлОгия на иЗСледВанетО

райОн на иЗСледВане

Видинската низина е разположена в Северозападна България в обхвата на 
Западна дунавска равнина между 22º46’–23º3’ и. д. и 44º5’– 43º52’с. ш. (фиг. 1)  
и е с площ от 133,77 km2. районът на изследване попада изцяло в администра-
тивните граници на област Видин и включва части от територията на община 
Видин. Във Видинската низина са разположени малки населени места с техни-
те землища – гр. Видин (57 496 д.), с. Кошава (302 д.), с. Сланотрън (422 д.), 
с. Капитановци (938 д.), с. Покройна (1144 д.), с. антимово (452 д.), с. Кутово 
(675 д.), с. новоселци (829 д.) и с. Слана бара (311 д.) (данните са по граО към 
15. 12. 2020 г.).

За целите на изследването трябва да споменем, че във Видин опустошител-
ни наводнения са регистрирани през 1838 г., 1897 г., 04–12 март 1942 г., 1972 
г., 1985 г. (15 900 m3/s) и 17-19 април 2006 г. (15 800 m3/s) (nikolova et al., 2012; 
николова, недков, 2013). През 2006 г. нивото на водата достига най-високите 
си стойности, отчетени някога в гр. Видин (979 cm), гр. Оряхово (825 cm) и Ко-
злодуй (917 cm). Критичните водни нива превишават с 15-40 cm в много части 
брега на реката, в резултат на което се нанасят значителни материални щети в 
населените места, разположени по заливните тераси, включително в гр. Видин 
и крепостта „Баба Вида“ (николова, недков, 2013).

метОди на иЗСледВанетО

В настоящото изследване са използвани методите на баловата оценка, на 
полевите (теренни) изследвания, както и лабораторни и методи за обработка и 
анализ на данните. 

Метод на баловата оценка. Оценката на опасността от постъпване на теж-
ки метали и металоиди в почвите на Видинската низина е направена с нова-
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торски подход, който съчетава ролята на геоморфологията и речните наноси 
за постъпване на тмм в почвите. разработен е индекс метод, наречен  МеTo, 
за Крайдунавските низини в България – Брегово-новоселска, Видинска, арча-
ро-Орсойска, долноцибърска, Козлодуйска, Островска, Чернополска, Свищов-
ско-Беленска, Вардимска, Батинска, аблановска, Бръшлянска, Попино-гарван-
ска и айдемирска (Стоянова, Коцев, 2020). методът е подходящ за оценка на 
опасността от постъпване на тежки метали и металоиди в почвите от отложени 
речни наноси при потенциално наводнение от р. дунав вследствие на обилни 
продължителни валежи, които могат да причинят заливане на цялата низина и 
покачване нивото на речните води до толкова, че те да прехвърлят височината 
на дигите и дори да причинят тяхното скъсване.

Фиг. 1. район на изследване
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В метода са включени два оценъчни показателя: степен на замърсяване на 
речните наноси (Ме) и форми на релефа (To) (табл. 1). Вследствие на отлага-
не на замърсени наноси при наводнение се създават условия за постъпване на 
опасни вещества в почвите на заливните речни тераси (Ciszewski, Grygar, 2016). 
може да се приеме, че опасността от постъпване на тежки метали в почвите на 
крайречните низини се определя най-вече от степента на замърсеност на речни-
те наноси и от морфографията на заливната тераса (Macklin et al., 2006), затова 
не са отчетени други важни показатели като съдържания на разтворени тежки 
метали и металоиди във водите, обем на водна маса, разстояние от реката и др. 

на показателите е зададена тежест (W) (табл. 1), която е определена след 
съпоставянето на влиянието им за постъпването на тежки метали и металоиди 
в почвите на Крайдунавските низини.  Показателите са класифицирани в чети-
ри класа (табл. 1), което, от една страна, отразява подробността на наличната 
информация, а от друга, осигурява достатъчна диференциация на проучваната 
територия при средномащабни изследвания. Класовете на всеки показател по-
лучават различна относителна оценка, която показва значимостта на условията 
в съответния интервал за степента на опасност. Определянето на класовете дава 
възможност за оценка на различията в условията за постъпване на тежки мета-
ли в почвите на крайречните низини (Стоянова, Коцев, 2020).

Оценката на опасността от постъпване на тежки метали се изчислява по 
следната формула (1): 

MeTo=МеW*MeR+ToW*ToR      (1),

където: MeTo – име на индекс метода; Me – степен на замърсяване на речните 
наноси; To – форма на релефа; R – оценка; W – тежест на показателя.

т а б л и ц а  1
Индекс MeTo – показатели, тежест, класификация и оценка 

(по Стоянова, Коцев, 2020)

Показател Тежест (W) Класификация Оценка 
(R)

ме - степен на 
замърсяване на 
речните наноси

2 Без замърсяване (0) 1
ниска степен на замърсяване (0-1) 2
Средна степен на замърсяване (1-3) 3
Висока степен на замърсяване (>3) 4

to - форми на 
релефа

1 ниска акумулация на фини речни наслаги 
(висока заливна тераса, пясъчни гредове)

1

Средна акумулация на фини речни наслаги 
(ниска заливна тераса)

2

Средна до висока акумулация на фини речни 
наслаги (стари речни легла)

3

Висока акумулация на фини речни наслаги 
(заблатена заливна тераса)

4
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т а б л и ц а  2
Класове опасност (по Стоянова, Коцев, 2020)

Бал Опасност Цвят RGB

3 незначителна тъмнозелен 38/118/0

4-5 много ниска зелен 10/204/0

6-7 ниска светлозелено 170/255/0

8-9 средна жълто 255/255/135

10-11 висока оранжев 255/168/0

12 много висока червено 255/0/0

Целият диапазон на оценките на индекса (балове 3–12, табл. 2) е разделен 
на шест интервала, които отговарят на шест класа на опасност. За разграни-
чаване на класовете при съставяне на картите се използва RGB цветен модел 
(табл. 2) (Стоянова, Коцев, 2020). Цветовете показват нивата на относителна 
опасност от постъпване на тмм в почвата: „топлите“ цветове: червено, оран-
жево и жълто показват областите с потенциално най-голяма степен на постъп-
ване на тмм; „студените цветове“ – светлозелен, зелен и тъмнозелен – показа-
ват областите с най-ниска степен на опасност.

Метод на полевите (теренни) изследвания. теренни изследвания са прове-
дени в следните периоди:  

29 август – 01 септември 2013 г. събрани са от целия бълагарски участък 
на река дунав между р. тимок и гр. Силистра речни наноси (на речното легло 
и на заливната речна тераса), отложени в периода на изразено пълноводие през 
пролетта на 2013 г.; 

21 – 23 октомври 2017 г. събрани са почвени проби и брегови речни наноси  
и са определни формите на релефа в Брегово-новоселската, Видинската, арча-
ро-Орсойската, долноцибърската, Козлодуйската, Островската и Чернополска-
та низина.

Лабораторни методи. Концентрацията на тежките метала и металоиди в 
наносите и почвите са определени с рентгенов флуоресцентен спектрометър 
Spectro X-Lab 2000. За тази цел почвените проби са изсушени, стрити в порце-
ланов хаван, пресети през сита < 0,063 mm и таблетирани с ръчна хидравлична 
преса. Получените таблетки съдържат 4 g почва и 0,9 g спояващо вещество 
Licowax C. Пробоподготовката е извършена от автора на настоящата публи-
кация в лабораторията по ландшафтна екология на департамент география в 
националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската 
академия на науките. 

Методи за обработка и анализ на данните. За визуализация и простран-
ствен анализ на данните в гиС-среда е използван софтуерният продукт ArcGIS 
10.6.1 на eSRI. 
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инФОрмаЦиОнна ОСигуренОСт на иЗСледВанетО

За съставяне на картите на степен на замърсяване на речните наноси (ме), 
формите на релефа (to) и опасността от постъване на тмм, в настоящото из-
следване са използвани следните източници на информация:

1) Топографски карти в мащаб 1:50 000 с картни листове L-34-143-3, 
L-34-142-4 и K-34-010-2 от сайта Векторна топографска карта на България за 
Garmin™ GPSr уреди (http://web.uni-plovdiv.bg/vedrin/);

2) Цифров модел на релефа (ЦМР) генериран от данни за въздушно ла-
зерно сканиране (LIDAR) с висока пространствена разделителна способност 
1x1 m (размер на пиксел) от проекта Danube FLooDRISK (2009-2012). Цмр е 
предоставен безвъзмезно от дирекция „управление на водите“ към министер-
ството на околната среда и водите на България;

3) Други данни, освен вече описаните, са използвани и редица помощни 
данни, като основен източник е базата на министерство на околната среда и 
водите, разработена по проект „интегрирано управление на водите в република 
България“ и реализиран от японската агенция за международно сътрудничест-
во (Japan International Cooperation Agency – JICA). това са слоеве: Цмр, реки, 
населени места, държавната граница и др. 

реЗултати От ПрилаганетО на индеКСа мето

СтеПен на ЗамърСяВане на реЧните нанОСи (ме)

При изчисляването на степеннта на замърсяване на речните наноси във Ви-
динската низина са използвани данни от два пункта D4f (с. Сланотрън) и D5f 
(гр. Видин) за концентрацията на приоритетни за басейна на р. дунав елементи 
като Cu, Zn, ni, As, Pb и Cr (табл. 3).

Степента на замърсяване на речните наноси (ме) е изчислена с индекса Cd, 
предложен от Backman et al. (1998): 

       (2)

       (3),

където: Cfi = фактор на замърсяване на i-тия показател (уравнение 3); Cаi = ана-
литична стойност на i-тия показател; Cni = максимално допустима концентра-
ция за i-тия показател (n обозначава „нормативна стойност“). 

т а б л и ц а  3
Съдържания на тежки метали и металоиди (mg/kg) в изследваните наноси 

на заливната речна тераса на Видинската низина

Код на пробата Cu Zn Ni As Pb Cr
D4f 90,1 173,5 54,8 15,3 39,0 117,7
D5f 111,8 287,0 78,4 20,2 72,1 141,3
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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) 
(табл. 4).

Ограниченият брой проби (2 пункта) с информация за съдържанията на Cu, 
Zn, ni, As, Pb и Cr в наносите на заливната речна тераса на Видинската низина 
не ни позволи да съставим растерния файл за степента на замърсяване на реч-
ните наноси (Me) чрез интерполация. Затова за цялата Видинска низина е оп-
ределен осреднен индекс Cd – 1,53. растерният файл е съставен с инструмента 
Spatial Analyst tools – Conversion tools –  to Raster –  Polygon to Raster (фиг. 2). 

ФОрми на релеФа (tо)

Основните форми на релефа на Видинската низина са определени след ана-
лизирането на топографски карти в мащаб 1:50 000, изчертаването на напречни 
профили на релефа (фиг. 3) и генерирането на морфометрични показатели като 
наклон на склона в градуси, експозиция на терена в градуси и др. от Цмр 1х1 m 
(tcherkezova, 2004, 2015; Черкезова, 2011). Класифицирането на формите на ре-
лефа на Видинската низинa е направено по класификацията на мишев (1959) и 
Черкезова (2019), както и от проведените теренни изследвания. Определени са 
следните форми на релефа: ниска заливна тераса (73,49 % от цялата площ), ви-
сока заливна тераса (21,81 %) и пясъчни гредове (4,70 %) (фиг. 3 – приложение).

растерният файл за формите на релфа (to) е съставен с инструмента 
Spatial Analyst tools – Conversion tools – to Raster – Polygon to Raster, след 
което е рекласифициран със следния инструмент Spatial Analyst tools – Reclass 
– Reclassify (фиг. 4).  

т а б л и ц а  4
Прагови стойности на тежките метали и металоиди (mg/kg) в речните наноси 

(по  ICPDR – 2002, 2008, 2015)

Тежки метали и металоиди Прагови стойности (Cni )

Cu 60

Zn 200

Ni 50

As 20

Pb 100

Cr 100
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КартОграФиране и иЗЧиСляВане на ОПаСнОСтта 
От ЗамърСяВане С тмм

Картата на опасността от постъпване на тежки метали и металоиди на 
почвите във Видинската низина при потенциално наводнение е съставе-
на в ArcGIS-среда с инструментa Spatial Analyst tools – Map Algebra – Raster 
Calculator по формула 1, посочена по-горе. 

изчислените стойности на индексът MeTo за Видинската низина са в гра-
ниците между 3–6. дефинират се два класа на опасност от замърсяване с тмм: 
незначителна (26,51 % от общата площ) и ниска (73,49 %) (фиг. 5 – прилож-
неие). От сравнението на фиг. 4. и фиг 5 се вижда, че нивата на опасност са тяс-

Фиг. 2. Карта на оценката (R) на степента на замърсяване на речните наноси (Me)
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но свързани с морфологията на низината. Високата заливна тераса и пясъчните 
гредове се характеризират с незначителна, а ниската заливна тераса с ниска 
опасност.  

ЗаКлЮЧение

В публикацията е направена оценка на опасността от постъпване на тежки 
метали в почвите на Видинската низина при потенциално наводнение от р. ду-
нав с прилагане на новаторски подход, който съчетава ролята на геоморфологи-
ята и източника за постъпване на тези замърсители в речните наноси.

Фиг. 4. Карта на оценкaта (R) на формите на релефа (to)
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В гиС среда от цифров модел на релефа с пространствена резолюция 1х1 
m са изчертани напречни профили (фиг. 3 – приложение). Съставена е карта 
на формите на релефа на низината, класифицирани в три класа: ниска заливна 
тераса, висока заливна тераса и пясъчни гредове.

изчислена е концентрацията в наносите на заливната речна тераса на след-
ните елементи: Cu, Zn, ni, As, Pb и Cr. низината се характеризира със средна 
степен на замърсяване с тежки метали и металоиди на речните наноси, отложе-
ни в условия на прииждане.

на базата на анализа на съставената карта на опасността от постъпване на 
тежки метали и металоиди в почвата при потенциално наводнение от р. дунав 
на цялата Видинската низина може да се направят следните изводи: 

• дефинирани са два класа на опасност: незначителна (26,51 % от общата 
площ на низината) и ниска (73,49 %).

• Високата заливна тераса и пясъчните гредове се характеризират с незна-
чителна, а ниската заливна тераса с ниска опасност.  

• Оценката на опасността, разработена с индексът Meto, може да бъде 
включена като стъпка в оценката на риска от замърсяване на почвата с тежки 
метали и металоиди на Видинската низина при наводнение. 
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Фиг. 3. Карта на релефа на Видинската низина; профили на релефа: А–Б, В–Г и Д–Е 



Фиг. 5. Карта на опасността от замърсяване с ТММ в почвите на Видинската низина 
при потенциално наводнение от р. Дунав



53

БългарСКа аКадемия на науКите • BULGARIAn ACADeMY oF SCIenCeS

ПрОБлеми на геОграФията • 1 • PRoBLeMS oF GeoGRAPHY
София • 2021 • Sofia

ПОнятиетО „мОрФОСФера“ – 
дОПълнения и утОЧнения

Димитър Пърличев1

https://doi.org/10.35101/prg-2021.1.5

морфосферата е приповърхностният слой на литосферата на сушата, известен в 
геологията като зона на хипергенеза. Под влиянието на хидро-, атмо-, биосферата в 
нея протичат физични, химични и биологични процеси, известни под общото название 
изветряне на скалите, които се разрушават и изнасят като твърд отток или разтвори от 
процесите на денудацията (ерозия, абразия, дефлация и др.) към пониженията, заети от 
водите на световния океан. там те формират т.нар. корелативни наслаги, представлява-
щи океанския тип морфосфера, която лежи над океанската литосфера, и заедно с нея 
потъва в зоните на субдукция, за да формира бъдещия континентален тип литосфера. 
морфосферата и морфосферните басейни са обект и предмет на геоморфологията.

Ключови думи: литосфера, морфосфера, литосферни плочи, морфосферни ба-
сейни.

tHe ConCePt oF “MoRPHoSPHeRe” – 
CLARIFICAtIonS AnD ADDItIonS

Dimitar Parlichev

Abstract: the morphosphere is the near-surface layer of the lithosphere on land, known 
in geology as the zone of hypergenesis. It is influenced by the the hydrosphere, atmosphere 
and biosphere through physical, chemical and biological processes, known under the general 
name of weathering of rocks, which are eroded washed away as solid runoff or solutions by 
the denudation processes (erosion, abrasion, deflation, etc.) to the oceanic depressions. there 
they form the so-called correlative deposits representing the oceanic type of morphosphere, 
which lies above the oceanic lithosphere and with it sinks into the subduction zones to form 
the future continental type of lithosphere. the morphosphere and morphospheric basins are 
the object and subject of the geomorphology.

Keywords: lithosphere, morphosphere, lithospheric plates, morphospheric basins
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уВОд

В последните две публикации на автора (Пърличев, 2017б, 2018) се пред-
лага и донякъде се изяснява понятието „морфосфера“ като геоморфоложки ана-
лог на геолого-тектонското понятие литосфера с уговорка във втората статия, 
че се нуждае от уточнения. 

морфосферата е приповърхностната зона на земната кора, известна в гео-
логията под названието хипергенеза, обстойно изложена от Сергеева (2005). 
Процесите в нея, обединени под общото название изветряне, са добре изучени 
в тяхната физична, химична и биологична същност и най-кратко, но съдържа-
телно описани от щербина (1971), щукин (1980) и добровольский (2001). едва 
Селиверстов (1986) проучва тази зона във връзка с релефа на сушата, но само 
в регионален аспект (африка), което най-вероятно му e попречило да оцени в 
необходимата степен теоретичната й стойност за геоморфологията.

Според нас някои от най-важните особености на хипергенезата от гледна 
точка на геоморфологията са следните: 

– тя е най-горната част на литосферата и горната ѝ граница е релефът, кой-
то я разграничава от хидро-, атмо-, биосферата над нея; 

– долната граница на хипергенезата търпи големи денивелации под влия-
нието на редица разнородни фактори, поради което продължава да бъде твърде 
неясна (освен при специализирани изследвания – мамаев, ястребов, 2019), не 
са доизяснени и критериите, на базата на които ще се определя;

– долната граница на хипергенезата не съвпада с долната граница на из-
ветрителните кори, както смята Криволуцкий (1971, 1977), а има значително 
по-голяма дълбочина – там, докъдето прониква поне една от геосферите над 
нея;

– между хипергенезата и съседните й геосфери (вкл. литосферата под нея) 
протичат процеси на обмяна на вещество и енергия, които я променят в една 
или друга посока и степен и обуславят голямото й локално и регионално  раз-
нообразие; 

– релефът (местоположение, надм. височина, експозиции, наклони, кон-
такти и др.) е факторът, който влияе най-силно върху хипергенезата и по-специ-
ално върху вида и интензивността на динамичните процеси в нея, с максимум 
на повърхността й;

– релефът и геоложкият строеж определят в най-висока степен мощността 
на хипергенезата на сушата – от няколко десетки метра до няколко километра в 
планинските региони; 

– върху релефа и със затихващи скорости и мащаби в хипергенезата става 
придвижването на земни маси – в твърдо, в колоидно състояние или истински 
разтвори;

– като правило това придвижване се осъществява вертикално и латерално 
– от горе – надолу – под влияние на гравитацията; 

– разстоянието и скоростта на това придвижване е също пряка функция от 
релефа; 

– почвата, която заема най-горната и стабилна част на хипергенезата на 
сушата, маркира участъците й с най-бавно движение на земни маси, а разпрос-
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транението и степента на развитието й във всяка климатична зона се определят 
преди всичко от релефа;

– поради решаващата роля на релефа в геоморфологията, която подобно на 
геотектониката отчита количествената и качествената страна на динамичните 
процеси, при това не само в локален и регионален, но и в глобален мащаб, зо-
ната на хипергенезата – най-горна част на литосферата, логично би следвало да 
носи названието морфосфера;

– най-горната част на морфосферата на сушата представлява основата на 
ландшафтната сфера, като последната е най-сложно устроената измежду всич-
ки геосфери (Калесник, 1977), поради което не може да се счита за случайност 
появата и съществуването на човечеството именно в нея;

– морфосферата на сушата е твърдата и относително стабилната опора на 
човешката цивилизация. 

Казаното дотук е валидно само за сушата, тъй като процесите на океан-
ското и морското дъно, аналогични на хипергенните, са много по-разчични и 
недостатъчно проучени. В океаните и моретата постъпва теригенната компо-
нента – около 84 % от седиментите на дъното на световния океан (лисицын, 
2009), отнесена от континентите, по-точно от морфосферата. независимо от 
големия брой фактори, разнопосочно действащи върху тях, те се наслагват вър-
ху дъната на океаните, моретата и езерата, като формират т.нар. корелативни 
седименти, които, общо взето, са добре познати. За случая е важно да се знае, 
че специално на океанското дъно те се отлагат върху океанския тип земна кора, 
която е по-тънка от континенталния тип и се изгражда от застиналата лава на 
конвективните лавови потоци от астеносферата, пораждащи средноокеанските 
хребети и спрединга на дъното в посока на съседните континенти. Отлагайки 
се непрекъснато върху него, тези корелативни наслаги постепенно увеличават 
дебелината си, достигайки мощности от порядъка на 10–15 km в основата на 
континенталния склон и океанските жлебове. тук както те, така и лежащата 
под тях океанска земна кора не надвишават възрастта от 170 млн. години (Хаин, 
ломизе, 1995). При това тъкмо тук, в зоната на океанските жлебове, те получа-
ват решаващата порция земни маси от стръмните склонове на крайбрежните 
планини и континенталния склон, които улесняват и ускоряват потъването им в 
зоните на субдукция. Потъвайки в дълбочина, те попадат в други термобарични 
условия и претърпяват метаморфизация и частично стопяване, трансформирай-
ки се в континентален тип земна кора на литосферата. 

Какво представляват тези най-горни и все още рахли, неспоени достатъчно 
седименти, вече частично променени в долните си части от първите етапи на 
процесите на литогенезата? те нямат генетична връзка с носещата ги океанска 
земна кора, нито с континенталната литосфера, а са само част от разположената 
над нея континентална морфосфера. Отговорът се налага от самосебе си – това 
са корелативните седименти на тази морфосфера, трансформирани в новите за 
тях условия в океански тип морфосфера, вече понесена в обратна посока, заед-
но с океанската литосфера, от астеносферните потоци и участваща наравно с 
нея в общия кръговрат на веществата в земната кора. С други думи – подобно на 
литосферата, морфосферата има своя океански аналог, заедно с който изпълня-
ва ролята на равностоен партньор на литосферата от континентален и океански 
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тип в изграждането и развитието на земната кора. За да завършим с въпроса за 
морфосферата, трябва да подчертаем нейното първостепенно значение за раз-
витието на земната кора независимо от факта, че тя е десетина пъти по-тънка 
съответно както от своя континентален, така и от своя океански аналог. 

1. нейното съществуване е неоспорим факт и нейната цялост вече не може 
да бъде отричана – досега не е оценявана генетичната връзка между толкова 
различни субстрати като хипергенезата на сушата и океанските седименти.

2. Хипсо-батиметричните различия между континентите и океаните, т.е. 
глобалният релеф в условията на гравитацията, се явяват движещата сила на 
морфолитодинамичните процеси, които създават едновременно двата типа мор-
фогенеза – континентален и океански. 

3. Пряката им връзка се осъществява чрез транспорта на наносите (стадия 
„мотогенеза“ според Сергеева, 2005) и се доказва и от тяхната геоложка син-
хронност и количествена равностойност.

4. Пряката връзка на континенталния и оканския тип седименти се доказва 
и от еднаквата широчинна географска зоналност, установена за двата типа (ли-
сицын, 2009).

5. морфосферата е разположена между литосферата под нея и хидро-, 
атмо-, биосферата над нея, с изключение на билата на средноокеанските хребе-
ти, където започва формирането на океанския тип литосфера паралелно с това 
на океанския тип морфосфера. 

6. Всички съседни геосфери в една или друга степен проникват в морфос-
ферата, т.е. в известен смисъл тя е смес от всички тях, контактува с всички тях 
и се променя адекватно на степента на тяхното въздействие.

7. Океанската морфосфера има една съществена особеност – вследствие 
на процесите на лавинната седиментация (лисицын, 2009) над 90 % от нея (тук 
влизат и колоидите и разтворите от сушата) се концентрират на три батимет-
рични нива – около устията на големите реки, в основата на континенталния 
склон и в океанските жлебове, което подчертава пряката й зависимост от реле-
фа на дъното.

8. Хипергенеза > мотогенеза > седиментация – тези три стадия на тран-
сформацията на морфосферата от континентален в океански тип във всеки мор-
фосферен басейн за времето на неговото съществуване формулират съдържа-
нието на динамичната геоморфология и морфолитологията (Пърличев, 1989), 
при което морфотектониката създава предпоставките за това чрез денивела-
циите на земния релеф, достигащи почти 20 km (вр. еверест – височина 8848 
m, мариансата падина (жлеб) – дълбочина 11 022 m). Поради това трудовете 
на геолога а. П. лисицын, посветени на изследването на трасформацията на 
континенталния тип морфосфера в океански, би следвало да бъдат причислени 
към класиката на геоморфоложката литература, а границата седиментогенеза/
литогенеза да се възприема като условна граница между геоморфологията и 
литологията (Пърличев, 2017б).

терминът морфосфера не фигурира в никой от известните на автора речни-
ци и справочници на геоложки и геоморфоложки термини, липсва и в интернет, 
поради което има всички основания да претендира за оригиналност.
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ЗаКлЮЧение

1. С понятието „морфосфера“ се отстранява една недопустима алогичност 
в геонауките: … астеносфера > литосфера > хипергенеза > хидросфера > ат-
мосфера > биосфера ...

2. Подобно на литосферата от континентален и океански тип, над нея съ-
ществува морфосфера от континентален и океански тип като функционално са-
мостоятелна част от литосферата.

3. морфосферата от континентален и океански тип участва наравно с ли-
тосферата от континентален и океански тип в изграждането и развитието на 
земната кора, при което двата типа морфосфера изпълняват строго определени 
функции, допълващи, улесняващи и ускоряващи тези на континенталния и оке-
анския тип литосфера.

4. Последното обстоятелство опровергава господстващата в геоморфологи-
ята парадигма за антагонистична борба на вътрешните и външните земни сили 
(Криволуцкий,1971,1977, и др.), като разкрива същевременно, че активизиране-
то на първите води до активизиране в съответната степен на вторите и обратно. 

5. литосферата и морфосферата са пряк резултат от въздействието на ас-
теносферата отдолу и на атмо-, хидро-, биосферата отгоре върху първичната 
земна кора, довело в процеса на геоисторическото ѝ развитие до нейното съвре-
менно „дуалистично“ състояние.

6. дефинирането на морфосферата като относително самостоятелна гео-
сфера в рамките на литосферата дава възможност за уточняване на обекта и 
предмета на геоморфологията (Пърличев, 2017б): обект на изследване на ге-
оморфологията е морфосферата от континентален и океански тип; предмет 
на изследване на геоморфологията са морфосферните басейни – конкретните 
гео лого-геоморфоложки обекти, които осъществяват преноса на земни маси от 
континентите към океаните до началото на субдукцията и прехода им към кон-
тинентален тип литосфера – тяхната морфология, генезис, възраст, еволюция 
и пр.

7. дефинирането на морфосферата и допълването ѝ с океанския тип мор-
фосфера правят още по-убедителен извода на автора (Пърличев, 1994), че „въз-
никването и развитието на земната кора е по същество процес на възникване, 
развитие и взаимодействие на две системи в нея – глобалната тектосистема (от 
движещи се литосферни плочи) и глобалната морфосистема (от движещи се 
морфосферни басейни), явяващи се предмет съответно на геотектониката и ге-
оморфологията“.

8. морфосферата е „най-важната“ геосфера – подкрепя се от фактите: тя е 
относително най-стабилната геосфера; носи ландшафтната сфера, в която като 
в никоя друга геосфера контактуват пълноценно морфо-, хидро-, атмо- и би-
осферата, без всяка от които е немислимо съществуването на човечеството; в 
наше врeме то се изявява като най-мощния геоекологичен фактор, формиращ 
климата; посредством климата то неразумно възбуди екзогенния, а вече и ендо-
генния „гняв“ на планетата, който засега се оказва безсилно да обуздае...

9. морфосферата е най-новата и последната обособена геосфера, с която 
завършва описанието на земното кълбо – съвкупност от включени една в друга 



58

концентрични геосфери, разположени според относителното си тегло (Калес-
ник, 1977, с. 258). това дава основание да предполагаме, че законът за концен-
тричното устройство на Земята и законът за продължаващото преразпределяне 
на веществото в геосферите в зависимост от относителното му тегло ще бъдат 
приети за едни от основните закони на бъдещата теория на Земята, а и на плане-
тологията, както и, че два от критериите за нивото на развитие на една планета 
биха могли да бъдат броят на геосферите и степента на развитие на най-слож-
ния и най-висшия продукт на планетата (при Земята – биосфера > човек > тех-
носфера > ноосфера).
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депопулацията и стареенето на населението са основните фактори, които предо-
пределят изменението на демографската ситуация в България през последните три де-
сетилетия. Цел на настоящата разработка е да се изследва въздействието на синергията 
на тези негативни процеси върху развитието на страната посредством измененията в 
повъзрастовото разпределение на цялото население и населението в трудоспособна въз-
раст за страната и по общини. Обект на изследването са взаимовръзките между сред-
ногодишните темпове на изменение на броя на населението на българските общини и 
измененията в техните възрастови структури. направен е и анализ на последствията 
от демографската криза върху териториалното разпределение на населението в трите 
възрастови групи – трудоспособна, надтрудоспособна и подтрудоспособна, на фона на 
промените в дяловете на хората в млада (15-34 г.), средна (35-54 г) и старша (55-64 г.) 
икономически-активна възраст. 

Ключови думи: демографско остаряване, депопулация, медианна възраст, трудови 
ресурси, демографско натоварване. 

SHRInKInG oF PoPULAtIon AnD LABoR ReSoURCeS oF BULGARIAn 
ReGIonS At tHe BeGInnInG oF tHe 21St CentURY

Nikolay Tsekov

Abstract: Depopulation and aging are the main factors that predetermine the changing 
demographic situation in Bulgaria over the past three decades. the aim of this study is to study 
the impact of the synergy of these negative processes on the socio-economic development of 
the country through changes in the age distribution of the entire population and the working 
age population for the country and municipalities. the object of the study are the relationships 
between the average annual rates of change in the population of Bulgarian municipalities and 
changes in their age structures. An analysis of the consequences of the demographic crisis 

1 департамент „демография“ на института за изследване на населението и човека при Бъл-
гарска академия на науките; nicktsekov@gmail.com
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on the spatial distribution of the population in three main age groups - people of working, 
overwork and under working age against the background of changes in the shares of people in 
young, middle and senior working age.

Key words: demographic aging, depopulation, labor resources, demographic burden, 
median age

уВОд

Вече три десетилетия по темпове на депопулация и стареене населението 
на България е сред десетте най-силно застрашени от бързо обезлюдяване на-
ции в света. тази изключително тревожна тенденция се проследява не само във 
времеви, но и в пространствен аспект. Значителните различия в регионалното 
социално-икономическо развитие на България допълват общата картина на не-
равенствата в най-бедната държава членка на европейския съюз, сред които 
степента на неравнопоставеност при разпределението на доходите по признаци 
като възраст, пол, местожителство и етническа група. несъмнено значителна 
роля във формирането на тези диспропорции в страната има количеството, ка-
чеството и пространствената неравномерност в разпределението на групата на 
хората в активна възраст между 15 и 64 г., които са основните производители и 
потребители на благата на икономическия растеж. Водеща роля в нарастването 
на регионалните различия между търсенето и предлагането на работна ръка, 
редом с неравномерното териториално разпределение на центровете на растеж, 
играе и демографската ситуация в отделните райони на България. тя предопре-
деля и темпа на възпроизводство на човешкия капитал и неговото обновление 
посредством заместването на излизащите от икономически активна възраст по-
коления с навлизащи в тази възраст млади хора. тенденцията към ускоряване на 
темпа на демографското стареене, наред със срива в равнищата на раждаемост, 
депопулация и емиграция, е основен маркер в съвременното демографско раз-
витие на България, която поне от две десетилетия е сред 10-те най-бързо заста-
ряващи нации в света (UnFPA, 2020). За това способстват също съкращаването 
на фертилния контингент и увеличаването на продължителността на живота. 
демографското остаряване, макар и с известно забавяне, засяга и населението 
в активна възраст – независимо от повишаването на възрастта за пенсиониране 
делът на хората в трудоспособна възраст в цялото население бележи непре-
къснат спад. Понастоящем делът на хората на 65 и повече години в България е 
21,7 % (нСи, 2020). този показател поставя българското население сред свръх-
застарелите нации (hyper-aged nations), ако се вземе предвид дефиницията на 
експертите на ООн, които използват този термин в случаите, когато този дял 
надхвърли 20,99 % спрямо цялото население (UnFPA, 2020).

В регионален аспект свръхзастаряването е особено тревожно развитие 
за областите и общините от т.нар. „периферия на растежа“. тази периферия 
включва 15 най-силно засегнати от депопулацията и социално-икономическа-
та стагнация области на страната. Освен дефицита и силното застаряване на 
работната сила в тези области характерна черта на трудовия им потенциал е 
по-ниските в сравнение със средните за страната показатели за образователния 
ценз и професионалната квалификация на заетите и особено на трайно безра-
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ботните, което е сред причините редом с недостига на работна сила, да са на-
лице високи равнища на структурна безработица (Борисова-маринова и кол., 
2018). В редица публикации по темата за регионалното демографско развитие 
на най-силно засегнатите от застаряването и обезлюдяването развити страни се 
констатира наличието на силна правопропорционална връзка между процесите 
на демографско остаряване и депопулацията, която е особено отчетлива в ре-
гионите с неблагополучно социално-икономическо развитие (Reynaud, Miccoli, 
2018). Сред изводите, които се налагат като резултат от подобен род изследва-
ния, е заключението, че интензивната депопулация води до ускоряване на про-
цеса на демографско стареене, както и че увеличението на медианната възраст 
на населението е сред основните фактори за задържане на високи и стабилни 
темпове за постоянно обезлюдяване, създавайки по този начин все по-устойчив 
и траен във времето порочен кръг (пак там).

Предмет на настоящата разработка е проследяването на времевите и прос-
транствените закономерности в измененията на демографската ситуация в 
България с пряка връзка с картината на възпроизводството и териториалното 
разпределение на трудовите ресурси на България на равнище общини през по-
следните две десетилетия2. Целта е да се разкрият регионите, в които в кратко-
срочен и средносрочен план може да се очаква нарастване или намаляване на 
напрежението на местните трудови пазари, свързано с нарастващия дефицит в 
предлагането на работна ръка. разбира се, очертаването на така описаната кар-
тина и нейните регионални особености би било непълно, ако в началото не се 
изяснят както достигнатата степен на застаряване на българското население в 
края на второто десетилетие на ХХІ век, така и задълбочаване на този процес в 
пространствен аспект, който в настоящото изследване се разглежда на базата на 
анализираната по общини демографска ситуация.  

данни и метОди на иЗСледВане

За постигане на формулираната по-горе цел в изследването са използвани 
данни за абсолютния брой и относителните дялове на разпределеното по пет-
годишни възрастови групи на населението на страната и на населението в тру-
доспособна възраст, разделени по признак „местожителство“ за България като 
цяло и в 263 общини, съществували през всички години от периода 2001–2019 
г. на базата на тази статистическа информация са изчислени и средногодиш-
ните темпове на изменение на броя на населението по общини – общо по при-
знак „местожителство“ и по основни възрастови групи. В случая е използвана 
формулата за изчисляване на средногодишния прираст на населението (Pollard, 
Yusuf, Pollard, 1981). Основен източник на информацията е интернет страница-

2 Според определението на Световната организация на труда (ILo) за активно (икономи-
чески активно) население се приемат хората на възраст между 15 и 65 г. това са и възрастовите 
граници на възприетата в настоящото изследване категория „трудови ресурси“. долната възрас-
това граница на трудоспособната възраст в България е 16 г. През 2020 г. нОи и нСи приемат за 
горна възрастова граница за пенсиониране в най-масовата трета категория труд 64 г. и 2 месеца за 
мъжете, навършили и 61 г. и 3 месеца за жените.
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та на нСи „инФОСтат“, която съдържа данни за демографските структури и 
процеси по общини за изследвания период. За да се определят контингентите 
на трудовите ресурси (трудоспособното население) по общини през отделните 
години, са използвани и таблиците на нОи за изискваните за пенсиониране 
навършени години и натрупан трудов стаж през период на изследване. Опре-
делянето на силата и посоката на връзките между данните за измененията в 
повъзрастовото разпределение и обхвата на контингентите на населението в 
трудоспособна, надтрудоспособна и подтрудоспобна възраст по териториални 
редове (административно-териториални единици на равнища области и общи-
ни) е извършено чрез приложение на корелационния анализ. Стойностите и 
знаците пред корелационния коефициент на Пиърсън и измерените в проценти 
величини на съответстващия му детерминационен коефициент са използвани 
в анализите на отделните взаимовръзки между индикаторите за средногодиш-
ните темпове на нарастване на населението като цяло и по отделни възрастови 
групи, от една страна, и промяната в относителните им дялове в повъзрастовото 
разпределение, от друга.

ЗаСтаряВанетО на наСелениетО и трудОВите реСурСи 
и ВръЗКата му С деПОПулаЦията

демографското остаряване e световен феномен, който се дължи на изме-
ненията в раждаемостта, смъртността и миграционните потоци – вътрешни и 
трансгранични. Влиянието на този процес върху цялото население и върху на-
селението в трудоспособна възраст е многообразно. установено е, че обхватът 
на контингентите на населението в трудоспособна възраст и на заетите в ико-
номиката вследствие на остаряването се свива с по-бързи темпове в сравнение 
с нарастването на медианната възраст на включените в тях съвкупности. тази 
възраст нараства по-бавно и спрямо темпа на застаряване на цялото население. 
Посочената закономерност е доказана за 15-те „стари“ държави членки на евро-
пейския съюз, но важи и за българското население. За България е налице и дру-
га закономерност, разкрита в западноевропейските страни, а именно тенденци-
ята към постепенно намаляване на разликите между средногодишните темпове 
на изменение в броя на цялото население и на населението в трудоспособна 
възраст. За определяне на достигнатата през първите две десетилетия на ХХІ 
век степен на остаряване на цялото население и населението в трудоспособна 
възраст в настоящата разработка е използвана една широко разпространена в 
демографските изследвания скàла (Population Reference Bureau, 2020). Според 
нея младо е това население, в което делът на хората на 65 и повече години не 
надвишава 7 %. Когато делът на най-възрастните варира между 7 и 14 %, насе-
лението се характеризира като застаряващо, при дял 14–21 % е налице „старо“ 
население, а над 21 % изследователите определят населението като свръхзаста-
ряло. Като цяло българското население премина в категорията свръхзастаряло 
в края на 2017 г. Към 31.12.2019 г. делът на хората на 65 и повече години е вече 
21,7 % (нСи, 2020). По този показател за напредъка на демографското оста-
ряване България е в първата десетка на най-застарелите нации в света, като се 
нарежда на седмо място в света непосредствено след япония, италия, Фин-
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ландия, Португалия, гърция и германия (Population Reference Bureau, 2020). За 
разлика от България, тези развити страни, с изключение на Португалия и гър-
ция, в значителна степен успяват да компенсират застаряването на трудовия си 
потенциал посредством приток на млади имигранти и сезонни работници. ин-
тензивната емиграция на собствена млада работна сила от Португалия и гърция 
пък се компенсира главно чрез приток на сезонни работници от източна и Юго-
източна европа, в т.ч. и от България. дефицитите в най-трудоемките дейности 
с ясно изразен сезонен характер в двете южноевропейски държави са свърза-
ни предимно със заетостта в селското стопанство, туризма и строителството. 
България засега успява да привлича съвсем ограничени контингенти сезонни 
работници от страни като украйна, молдова и армения, с които има сключени 
трудови спогодби. годишно не повече от 10 хил. сезонни трудови мигранти от 
тези държави са заетите в летните туристически комплекси. този приток не е 
в състояние да покрие ежегодно разширяващите се дефицити от работници и 
специалисти в почти всички отрасли в секторите на селското стопанство, ин-
дустрията и услугите. Сравнително ниското равнище на заплащане на труда в 
България в сравнение с почти всички европейски държави е причина организа-
циите на предприемачите да настояват за ускоряване на преговорите с държави 
като Виетнам за сключване на трудови спогодби. Целта е да се минимизират 
негативните последствия от задълбочаващия се дефицит от работна ръка, който 
вече се е превърнал в основен проблем при привличането на нови задгранични 
инвестиции в българската икономика. 

Влияние на деПОПулаЦията и демОграФСКОтО 
ОСтаряВане В региОнален аСПеКт

нагледна представа за пространствените аспекти на задълбочаване-
то на процеса на демографското остаряване на населението по общини към 
31.12.2019 г. дава показаната картосхема (фиг. 1). Свръхзастаряло население 
към тази дата имат 210 общини – 79,2% от общия им брой, с 3 331 140 ж. (47,9% 
от населението на България) върху обща площ от 88 619 km2, или 79,8% от тери-
торията на страната, при средна гъстота от 37,6 д./km2 при съответен национа-
лен показател от 62,6 д./km2. най-голямата група от общини със свръхзастаряло 
население обхваща ареали с предимно аграрен профил. населението е разпре-
делено в множество малки и средни по големина села и малки градове. делът 
на свръхзастарялото население в разглежданата група от общини в края на 2019 
г. е кръгло 25 % при съответен показател за страната 21,7%. 

напредването на демографското остаряване сред българското население в 
регионален аспект придобива ясни очертания при сравняването на данните за 
достигнатите му равнища в началото и края на изследвания период. Според 
данните от преброяването през 2001 г. повъзрастовото разпределение по общи-
ни показва, че свръхзастаряло население тогава имат 108 общини – 41,1% от 
общия им брой. Броят на жителите им е 1 219 388, или 15,4% от цялото населе-
ние на страната при дял на свръхзастарялото население общо за общините от 
разглежданата група от 26,6 %. Сравнението със съответните данни за 2019 г. 
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показва, че броят на общините с подобно повъзрастово разпределение е близо 
два пъти по-голям в сравнение с 2001 г. този факт е логично отражение на бър-
зото нарастване на дела на хората на 65 и повече години в страната и особено в 
най-силно засегнатите от демографската криза региони. Като цяло населението 
на свръхзастарелите общини в България нараства от 1,33 млн. д. през 2001 г. на 
малко повече от 1,5 млн. д. в края на 2019 г., или с 12,8 % на фона на свиването 
в общия брой на населението през изследвания период с 12,3%.

Сред групата общини със свръхзастаряло население се открояват три ос-
новни подгрупи административно-териториални единици – крайно, силно и 
умерено застарели.  между една трета и половината от населението на 29 об-
щини е на възраст 65 и повече години. Общият брой на жителите на тези крайно 
застарели общности в края на 2019 г. е 141 903 ж., или 2,0 % от населението на 
страната. Общините от тази подгрупа заемат 12 449,7 km2, или 11,2 % от тери-
торията на страната при крайно ниска гъстота на населението – едва 11,4 д./
km2 при среден показател за страната от 62,6 д. По този показател обитаваните 
от свръхзастаряло население ареали в България плътно се доближават до опре-
делението за демографска пустиня – почти ненаселени територии с плътност 
на населението до 10 д./km2 (Pinilla et al., 2008). Подобни силно обезлюдени 
райони в европа се срещат само в испанската провинция арагон, във финланд-

източник : инфостат (нСи)

Фиг. 1. Степени на демографско свръхзастаряване на населението по общини към 
31.12.2019 г.: 1 – 50 и повече % (крайно напреднала степен на застаряване); 

2 – 33–50% (силно напреднала); 3 – 25–33% (напреднала); 4 – 25–21% (умерено на-
преднала); 5 – 14–21%; 6 – 7–14%

5 Проблеми на географията, 1/2021 г. 
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ска лапландия и във високопланинската част на шотландия. никъде обаче в 
изброените държави степента на свръхзастаряване на населението в най-небла-
гополучните им в демографско отношение региони не достига размерите на де-
мографската криза в разглежданата група от общини в България – територията 
им е в ареала, съответстващ на №2 на картосхемата на фиг. 1. анализът на пока-
зателите за демогеографската ситуация сред населението на тази съвкупност от 
общини води до извода, че ареалите на най-силно застарелите общности в Бъл-
гария повсеместно са и териториални ядра на интензивно обезлюдяване в реги-
онален аспект. това обстоятелство също подкрепя констатацията за много тяс-
ната взаимовръзка между свръхзастаряване на населението и високите темпове 
на обезлюдяване на обширни части от територията на страната с традиционен 
аграрен профил на намиращата се в рецесия местна икономика като следствие 
от настъпилите тежки деформации в демографските структури и процеси сред 
местните общности. 

Понастоящем са налице два географски полюса на свръхзастаряване на на-
селението, които са разположени в западната част на България в близост до гра-
ницата в Сърбия. Става дума за двете най-силно застарели изцяло селски общи-
ни Бойница (област Видин ) и невестино (област Кюстендил) с общо 2820 ж. 
Във възрастовата им структура делът на хората на 65 и повече години надви-
шава 50 %, което е признак за фрапиращо по мащабите си крайно застаряване 
вследствие на продължаващите  вече близо един век многолюдни изселнически 
потоци от селата на Западна и Северозападна България и свързаните с тях въз-
никване и разширяване на демографските пустини покрай западните граници 
на страната (Цеков, 2018). 

Средната степен на свръхзастаряване на българското население, при която 
делът на посочената възрастова група варира между една четвърт до една трета 
от броя на цялото население, в регионален аспект се наблюдава в 105 общини 
(39,6 % от всички общини) с общо население 1 204 658 д. – 17,3 % от цялото 
население към 31.12.2019 г. то обитава територия от 39 024,5 km2 при средна 
гъстота 30,9 д./km2 – над 2 пъти по-малка от средната за страната. От фиг.1 
се вижда, че общините от разглежданата група  попадат в обсега на ареалите, 
обозначени с № 3. те са разположени предимно в западната и средната част на 
Северна България и отчасти в югозападната и югоизточната част от страната. 
Повечето от тях са част от 15-те области, включени в клъстера „Периферия на 
растежа“, който е отграничен в хода на изследването на качеството на трудо-
вите ресурси и ефикасността от използването им като част от изпълнения през 
2018 г. от Бан национален проект за мерките по ограничаването на послед-
ствията от демографската криза в България (Борисова-маринова и кол., 2018). 

В хода на направения в цитираното изследване многомерен статистически 
анализ на данните за количеството и качеството на трудовите ресурси в Бъл-
гария са очертани пет основни клъстера, които обединяват области със сходни 
показатели за количеството и качеството на трудовите им ресурси – клъстер 
„Столица“ (област  София-град), клъстер „Центрове на растеж“ (областите Ва-
рна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, русе, габрово и София-област), клъстер 
„Периферия на растежа“ (областите Видин, монтана, Враца, Плевен, ловеч, 
В. търново, търговище, добрич, Сливен, ямбол, Хасково, Пазарджик, Смолян, 
Благоевград, Кюстендил и Перник) и клъстер „ядра на стагнация“ (областите 
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Силистра, разград, шумен, Сливен и Кърджали). Понастоящем областите от 
клъстер „Столица“ и клъстер „Периферия на растежа“ са основните притега-
телни центрове за вътрешните мигранти. Клъстерите „Периферия на растежа“ 
и „ядра на стагнация“ пък са главните донори на работна ръка за столицата и 
останалите центрове на растеж, в които се съсредоточава огромната част от 
правените нови инвестиции в българската икономика.

Сравнително най-слабата степен на свръхзастаряване е налице при дял на 
хората на възраст 65 и повече години между 21% и 25%. В края на 2019 г. това 
повъзрастово разпределение на база на текущата статистика на нСи се наблю-
дава в 83 общини с общо население от 1 981 759 – 28,5 % от това на страната, 
които са разположени върху 36 366 km2 – 32,8 % от територията на България. 
тези административно-териториални единици са сравнително по-гъсто насе-
лени от разгледаните вече две групи общини с по-напреднал процес на свръх-
застаряване. Средната гъстота на населението на тези 83 общини е 54,5 д./km2 
или с около 10 % по-ниска от съответния показател за страната. 

Старо население с дял на хората на 65 и повече години между 14 и 21 % в 
края на 2019 г. има група от 53 общини (20,4% от общия им брой) с 3 600 643 д. 
население, или 51,8% от населението на страната (фиг. 1). тези общини заемат 
21 427 km2, или 19,3% от територията на страната. Средната гъстота на жи-
телите им е 168 д./km2 – 2,5 пъти над средния показател за страната. това са 
най-силно урбанизираните и индустриализирани райони на страната, в които 
се произвежда над 70 % от БВП. Значително по-високата населеност на ареала 
на разглежданата група има своето обяснение – в него попадат всички общини 
с центрове столицата, големите и средните по големина центрове и урбанизи-
рани територии.

През 2001 г. броят на общините със „старо“ население, в което делът на 
хората на възраст 65 и повече години е между 14 и 21%, е 115, или 43,7 % от 
общия им брой, който е 4 833 910 жители – 61,0 % от българското население. В 
сравнение с 2019 г. и в този случай се наблюдава сериозна редукция, като броят 
на общините със сравнително по-слабо застаряло население намалява повече 
от два пъти. С една четвърт намалява и населението в тази, характеризираща 
се със сравнително благоприятна демографска ситуация група от администра-
тивно-териториални единици. делът на свръхзастарялото население в нея през 
2001 г. съставлява 16,5%. В сравнение с 2001 г. в края на 2019 г. делът на свръх-
застарялото население в разглежданата категория общини се увеличава с 2,1 
процентни пункта.  

Съдейки по дела на старшите възрастови групи на населението по региони, 
понастоящем демографският преход в България не е приключил само в две мно-
го малки общини. Застаряващо население с дял на хората на 65 и повече години 
под 14 % имат едва 2 общини в двата противоположни края на България – на 
североизток община Кайнарджа в Силистренска област и разположената в край-
ния югозапад община гърмен в Благоевградска област. и двете административ-
но-териториални единици са населени предимно от етно-религиозните групи 
на българомохамеданите, турците и ромите. В тях живеят едва 19,7 хил. души, 
или 0,3 % от населението на България, върху площ, равняваща се на по-малко от 
1 % от територията на страната. Средната гъстота на населението им в края на 
2019 г. е над три пъти по-ниска от показателя за страната и е 20 д./km2.
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голямата разлика между началото и края на изследвания период (2001–
2019 г.) проличава най-вече при сравняването между обхвата и броя на об-
щините със сравнително най-слабо застаряло население в България. С дял на 
свръхзастарялото си население под 14 % през 2001 г. се характеризират обита-
телите на 40 общини. През 2019 г. само две общини попадат в разглежданата 
категория, т.е. броят им е редуциран 20 пъти. Подобно е и намалението в броя 
на населението. През 2001 г. в посочените 40 общини живеят 2,188 млн. души, 
или 27,6 % от тогавашното население на страната, при дял на свръхзастарелите 
лица от 12,3 %. През 2019 г. в най-слабо застарелите две общини живеят 110 
пъти по-малко хора в сравнение със ситуацията в началото на настоящото хи-
лядолетие.

темПОВе на демОграФСКОтО ОСтаряВане на градСКОтО 
и СелСКОтО наСеление

налице са значителни различия в разпределението на свръхзастарялото на-
селение по признака „местожителство“. Както може и да се очаква, в края на 
2019 г. селските селища се характеризират с по-висок дял на свръхзастарялото 
население (26,9%) във възрастовата структура на обитателите си в сравнение 
със съответния показател за градското население – 19,8 % при 21,6 % за насе-
лението на страната като цяло. Общините със свръхзастаряло селско население 
в края на 2019 г. са 222 (83,8% от всички общини). Селските селища в тях се 
обитават от 1 466 860 д. – 80,3 % от цялото селско население. Като свръхзаста-
ряло може да се определи градското население на 132 общини – половината от 
всички, съществуващи през изследвания период общини. В градските центрове 
на тяхната територия в края на 2019 г. живеят 1 505 012 д., или 29,4 % от общо-
то градско население. Осезаеми различия между града и селото се наблюдават 
и в разпределението на т.нар. старо население – общности, в които делът на 
хората на 65 и повече години варира между 14 и 21%. В края на 2019 г. като 
старо (силно застаряло) се отличава селското население на 34 общини (12,8% 
от общия им брой). те са обитавани от 339,5 хил. селски жители, или 18,6% 
от селското население на страната. Като старо в края на изследвания период 
може да се характеризира градското население на 85 общини, в които са живе-
ели 3 617 016 жители, или 70,6 % от градското население на страната. именно 
тази група от общини е гръбнакът на социалния и стопанския живот и включва 
както столицата, големите градове и гравитиращите към тях общини, в които 
поне 15 % от работната сила ежедневно прехожда за работа в съседните големи 
градски центрове, така и редица важни за българската икономика промишлени 
съсредоточия като „атомно-енергийната“ община Козлодуй, редица общини по 
Черноморието, в добруджа, тракийската низина и Пиринския край. малкият 
град Върбица в шуменска област е единственото градско селище в България, 
сред чиито жители делът на хората на 65 и повече години е под праговата стой-
ност за силно застаряло население от 14 %.

Като цяло през 2001 г. делът на населението на 65 и повече години е 16,8 %. 
България навлиза във фазата на свръхзастаряването през 2017 г., когато този дял 
достига 21 %. Свръхзастарялото градско население през 2001 г. е 13,1 % спря-



мо общия му брой, а сред селското този дял е почти двойно по-висок – 24,9 %. 
тогава  22 общини, или една десета от общините с градски селища, имат свръх-
застаряло градско население. тези 22 общини са обитавани от едва 1,1% от 
градското население на страната със среден дял на населението на 65 и повече 
години от 24,2%. Свръхзастаряло селско население сред 256-те административ-
но-териториалните единици със селски селища имат 82 – една трета от общия 
им брой. делът на жителите на селата на тяхна територия е 71,1 % от цялото 
селско население, или 70 пъти по-висок от съответния показател за градското 
население. този факт недвусмислено говори за солидната преднина на процеса 
на демографско остаряване в селските селища на страната в сравнение с темпа 
на стареене сред градското население. делът на свръхзастарялото население 
във възрастовата структура на жителите на разгледаната група от 82 свръх-
застарели и силно обезлюдени изцяло или предимно селски общини е 30,4 %. 
този показател осезаемо надвишава съответния дял за градското население в 
22-те общини със свръхзастарели жители в намиращите се на територията им 
градски селища през 2001 г. В крайна сметка, всички изброени дотук факти и 
обстоятелства потвърждават изложената по-горе хипотеза за формиралата се 
и набъбваща и през изследвания период, а и поне три десетилетия преди него 
солидна разлика между скоростите, с които напредва застаряването в преобла-
даващо селските и преобладаващо урбанизираните райони на България през 
втората половина на ХХ век и през първите две десетилетия на настоящия ХХІ 
век.

ВЗаимОВръЗКи меЖду ФаКтОрите, Влияещи ВърХу иЗмененията 
В теритОриалнОтО раЗПределение 

на иКОнОмиЧеСКи аКтиВнОтО наСеление

необходимо е да се отбележи, че взаимовръзката между депопулацията и 
демографското остаряване е добре проучена тематика в научната литература, 
особено в страните, които най-силно са засегнати от демографската криза. В 
силно застарялата япония, в която демографската рецесия е налице още от края 
на 60-те години на ХХ век, се наблюдават и сериозни признаци за нарастване на 
скоростта на общото и особено на селското обезлюдяване и свръхзастаряване. 
За отбелязване е, че в страната отдавна се провеждат твърде разнообразни и це-
ленасочени политики за компенсиране на спада в раждаемостта и недостига на 
работна ръка редом с налагането на активни мерки за финансово подпомагане 
и социално-икономическо съживяване на най-силно засегнатите от депопула-
цията райони.

 За да се изяснят силата и посоката на връзката между величините на тем-
повете на депопулация на общините в България и напредването на процеса на 
демографското остаряване на населението им, показател за който са нараства-
щите дялове на свръхзастарялото им население, са изчислени стойностите на 
корелационния коефициент на Пиърсън. Взаимовръзката е анализирана на ба-
зата на данни на нСи за посочените индикатори за периода 2001–2019 г. Стой-
ността на коефициента на Пиърсън за връзката между измененията в дяловете 
на населението на 65 и повече години и темповете на обезлюдяване за посоче-
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ния период по общини е 0,675, което показва наличие на средна до силна пра-
вопропорционална корелационна зависимост. тя показва, че с увеличаването на 
темповете на депопулация нараства и скоростта на застаряване на населението 
по общини. детерминационният коефициент е 45,6 %, което означава, че почти 
половината от дисперсията на величините на дяловете на хората на възраст 65 
и повече години по общини през 2019 г. се обяснява от статистическото раз-
сейване на стойностите на темповете на намаление на броя на населението по 
общини за периода 2001–2019 г. тъй като става въпрос за взаимовръзка, в реги-
онален аспект (по общини) същият извод може да се направи и при хипотезата, 
че ролята на факторен признак бъде поета от измененията в дяловете на насе-
лението на възраст 65 и повече години, а на резултативен признак – величината 
на регистрираните темпове на обезлюдяване.

анализът на взаимовръзката между процесите на депопулацията и оста-
ряването на населението в регионален аспект (по общини) би бил непълен без 
проследяването на хода на обезлюдяването през отделните периоди на разви-
тие на страната. липсата в научната литература на комплексен измерител на 
депопулацията на множество териториално-административни единици (в слу-
чая 265 общини) е причина в настоящото изследване да бъде използван съвсем 
опростен подход към решаването на този проблем. Същността му се състои в 
сравняването на сумата от средногодишните темпове на изменение на населе-
нието по общини през отделни периоди. За целта е направено сравнение между 
доста дълъг период – от преброяването на населението през 1946 г. до края на 
2019 г., а също и за първите две десетилетия след преброяването през 2001 г. 
– до 2019 г. Смисълът на подобен подход е да се установи дали е налице за-
бавяне или нарастване на темповете на депопулация на българските общини 
след 2001 г. на фона на един значително по-дълъг период от 74 години на соци-
ално-икономическо и демографско развитие на страната, който включва както 
установяването на комунистическата диктатура в страната, така и прехода от 
нея към демокрация и пазарно стопанство. В крайна сметка излиза, че сумата на 
средногодишните темпове на изменение на броя на населението на всички об-
щини е минус 193,72%, докато този показател само за периода 2001–2019 г. се 
равнява на минус 394,54 %. най-общият извод от подобно сравнение е, че през 
последните две десетилетия в регионален аспект темповете на обезлюдяване по 
общини сумарно са над два пъти по-високи в сравнение с темповете през близо 
75-годишния период на втората половина на ХХ век и първите две десетиле-
тия на новото хилядолетие. рязкото ускоряване на процесите на депопулация 
в общ и регионален аспект през последните две десетилетия няма как да не 
се отрази и върху ускоряването на процеса на стареене на населението в общ 
и регионален разрез (по общини). интересното в случая е, че корелационната 
зависимост между темповете на изменение на броя на населението по общини 
и нарастването на дела на хората на 65 и повече години е по-силна през бли-
зо трикратно по-дългия период 1946–2019 г. (коефициентът на Пиърсън за из-
следваната правопропорционална връзка в случая е равен на 0,740) в сравнение 
със съответния показател за двете десетилетия между 2001 г. и 2019 г. (0,609). 
едно от обясненията за тази разлика вероятно се дължи на обстоятелството, че 
през 2001–2019 г. настъпват много сериозни промени в посоката и темповете 
на социално-икономическо развитие на страната. така например членството 
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в европейския съюз и създадените законови възможности за трайно или по-
стоянно пребиваване и трудоустрояване на български граждани в по-развити в 
икономическо отношение и със значително по-висок жизнен стандарт страни 
членки на общността води до увеличаване на емиграционни потоци. Отчита-
нето на влиянието им вече в значителна степен излиза извън възможностите на 
изследователите, защото трайните и сезонните миграции в рамките на евросъ-
юза не се отчитат от нСи заради възприетото от eurostat определение за тях 
като вътрешнообщностни движения на хора. несъмнено липсата на подобна 
отчетност внася сериозно изкривяване на картината за проучваните изменения 
в демографската ситуация и в социално-икономическото развитие на 28-те дър-
жави членки. това обстоятелство поставя под въпрос и резултатите от статис-
тическия анализ по териториални редове на взаимовръзката между напредъка 
на стареенето на цялото население и населението в трудоспособна възраст, от 
една страна, и темповете на изменение на броя му по административно-тери-
ториални единици през последните две десетилетия. Като цяло обаче тази вза-
имовръзка си остава силна и правопропорционална. това добре проличава на 
примера на страни като България, в които имиграционният приток на сравни-
телно младо население в трудоспособна и в подтрудоспособна възраст далеч 
не е в състояние да компенсира демографските загуби. те са причинени както 
от застаряването и емиграцията, така и заради спадналия брутен коефициент 
на раждаемост (tFR), който е вече значително по-нисък от минималния праг 
за осигуряване на просто възпроизводство от 2,1 деца, родени от една жена до 
края на фертилната възраст. 

измененията в броя на цялото население, както и във величините на отно-
сителните дялове на населението на възраст между 15 и 64 г. по общини могат 
да се оценят и чрез коефициента на корелация на Пиърсън при съпоставяне на 
изследваните индикатори по териториални редове от данни на нСи за 2001 г. 
и за 2019 г. Корелационният анализ е използван и при изследването на изме-
ненията във вътрешногруповото разпределение в млада, средна и старша въз-
раст сред икономически активното население (15–64 г.). направена е и оценка 
на връзката между стойностите на коефициента на заместване на излизащите 
от трудоспособна възраст лица във възрастовата група 60-64 г. от навлизащи 
в тази възраст младежи във възрастовата група 15-19 г. в началото и края на 
изследвания период по териториални редове (общини). независимо от наблю-
даваната през този период отчетлива тенденция към концентриране на населе-
нието в столицата, най-големите градове и в останалите центрове на развитие, 
в регионален аспект този процес не води до появата на някакви осезаеми дис-
пропорции в съществуващата схема на разселване по територията на страната. 
доказателство за това е величината на коефициента на Пиърсън (r) за връзката 
между броя на населението по общини през 2001 г. и през 2019 г., която е 0,993. 
тя предопределя максимално висок коефициент на детерминация (R2  = 99,6 %),  
което също доказва наличието на много силна зависимост. наличието ѝ говори 
за едно доста равномерно протичане на процеса на намаление и преразпределе-
ние на населението в регионален аспект. 

Значително по-осезаемо е нарастването на различията между общините 
през последните две десетилетия според степента на промяна в съотношенията 
между трите основни възрастови групи – деца и младежи до 15 г. възраст, хора 
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в работоспособна възраст и хора в старша (пенсионна) възраст на 65 и повече 
години. Въпреки че и тук изчислените коефициенти на корелация между дяло-
вете на посочените възрастови групи по териториални редове сочат за наличи-
ето на силна и правопропорционална връзка, все пак трябва да се отбележи, че 
сравнително най-слаба е тя по отношение на дела на децата и младежите (r = 
0,717, R2 = 51,4 %), а най-силна е за групата на хората на 65 и повече години 
(r = 0,850, R2 = 72,3 %). едно от възможните обяснения на тази диспропорция 
е многократно по-голямото участие на младите хора във вътрешно- и външно-
миграционните потоци, които оказват осезаемо влияние върху териториалното 
преразпределение на населението в сравнение с миграционните нагласи и ак-
тивност сред хората в пенсионна възраст. 

Стареене и деПОПулаЦия на трудОВите реСурСи 

много по-значими в сравнение с досега разгледаните промени в тенденци-
ите към изменение на демографската ситуация по общини през последните две 
десетилетия са разместванията в повъзрастовото разпределение сред групата 
на хората в трудоспособна възраст в регионален аспект. В настоящото изслед-
ване е използвана авторска схема за повъзрастово разпределение на хората на 
възраст между 15 и 64 г., обозначавана според цитираната по-горе дефиниция 
на международната организация на труда като група на икономически актив-
ното население. Според схемата тя се поделя на три възрастови подгрупи – на 
младежите на възраст между 15 и 34 г., на хората в средна възраст от 35 до 54 
г. и на тези в старша възраст – от 55 до 64 навършени години. Величините на 
корелационните коефициенти за връзките между дяловете на тези три възрасто-
ви групи по териториални редове (общини) през 2001 г. и 2019 г. потвърждават 
наличието на слаба до средна по сила правопропорционална зависимост, което 
е и основанието за извода за наличие на значителна промяна в повъзрастовите 
разпределения в групата на икономически активните лица в регионален аспект 
през разглеждания период. така например измерената с коефициента на Пиър-
сън корелация между величините на дяловете на младежите в трудоспособна 
възраст по общини през 2001 г. и 2019 г. е 0.451. Още по-слаби са аналогичните 
връзки за хората в старша и средна трудоспособна възраст – съответно 0,437 и 
0,316. тези резултати водят до извода, че измененията в повъзрастовото разпре-
деление на трудоспособното население в териториален аспект през изследва-
ния период са били поне два пъти по-интензивни в сравнение със съответните 
изменения в възрастовата структура на цялото население по общини. 

Още по-драматични са измененията в регионален аспект по отношение 
на връзката по териториални редове между коефициентите на заместване на 
излизащите от икономически активна възраст хора на 60-64 г. от младите по-
коления във възрастовата група 15-19 г. Коефициентът на корелация в случая 
се равнява на 0,181, което е индикация за практически липсваща зависимост 
между съществувалите през 2001 г. и 2019 г. пространствени модели на за-
местването на поколенията, намиращи се на входа и на изхода на съвкупността 
на хората в икономически активна възраст. През 2001 г. в национален мащаб 
118 навлизащи в тази възраст младежи заместват 100 излизащи от нея хора в 
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начална пенсионна или в предпенсионна възраст. През 2019 г. коефициентът на 
заместване говори за сериозен и постоянно нарастващ дефицит на млади поко-
ления на националния и регионалните трудови пазари в България. През 2019 г. 
едва 66 младежи заместват 100 излизащи от икономически активна възраст. В 
регионален аспект рязкото влошаване на условията за пълноценно заместване 
на поколенията, заети в икономическата и социалната сфера, протича крайно 
неравномерно. това развитие е резултат от разнопосочни по силата и посоката 
си промени в демографската ситуация и социално-икономическото развитие на 
отделните региони. те са свързани както с нарастване на неравенството между 
условията и стандарта на живот в отделните общини, области и статистиче-
ски райони, така и с неравномерната в пространствен аспект поява на нововъз-
никващи центрове на растеж или западането на съществувалите в миналото 
стопански съсредоточия, останали в лоното на задълбочаваща се демографска 
и социално-икономическа рецесия. 

ОСнОВни иЗВОди

на базата на представения по-горе анализ на националните и регионалните 
измерения на процеса на демографско остаряване в България в началото на ХХI 
век могат да се направят следните по-важни изводи:

1. налице е тясна взаимовръзка във времеви и пространствен аспект меж-
ду процесите на обезлюдяване и на демографско остаряване през първите две 
десетилетия на ХХІ век. В голямата си част тенденциите в развитието на двата 
процеса са унаследени от навлизането в демографска рецесия и криза през вто-
рата половина на комунистическия режим и прехода към демокрация и пазарна 
икономика. Съществено влияние върху сегашната демографска ситуация в общ 
и регионален аспект играе пълноправното членство на България в европейския 
съюз и свързаните с него свободно движение на хора, стоки и капитали.

2. Процесът на демографско остаряване на българското население след 
2000 г. протича сравнително равномерно по територията на страната и като 
цяло следва формиралите се още през втората половина на ХХ век тенденции 
към по-бързо застаряване на жителите на селските селища в сравнение с обита-
телите на градовете. През последните две десетилетия се наблюдава изравнява-
не на скоростите на остаряване за двата основни типа селища. В пространствен 
аспект ескалацията на процеса на депопулация в най-засегнатите от това соци-
ално зло Западна и особено Северозападна България, Централния Предбалкан 
и района на Странджа-Сакар, води и до по-ускорени темпове на обезлюдяване 
и демографско стареене в сравнение с останалите райони на страната. така раз-
ширяването и сливането на отделните ядра на депопулация, от която най-по-
търпевши са малките и средните селски и градски селища, е сред основните 
причини за влошаването на демографската ситуация върху все по-обширни 
райони на страната. интензивните темпове на застаряване и рязкото намалява-
не на броя на жените във фертилна възраст на фона са спадащата раждаемост 
и изселванията предимно хора в активна репродуктивна възраст са основната 
причина за установилия се понастоящем в над 90 % общините в страната сил-
но стеснен режим на възпроизводство. неговата последна фаза е разрастването 
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на чисто биологическата депопулация на силно застарялото местно население, 
което води до бързо нарастващ дефицит и дори до почти пълното изчезване на 
населението в трудоспособна възраст в отделни малки общини и много села. 

3. За разлика от сравнително равномерния в пространствен аспект процес 
на стареене на цялото население, се наблюдават значително по-динамични из-
менения в повъзрастовото разпределение на икономическо активното населе-
ние по общини. През последните две десетилетия тези промени са свързани 
основно с бързото съкращаване на дела на младите хора на възраст между 15 
и 35 години в местните контингенти на трудовите ресурси и на увеличаване на 
хората в старша трудоспособна възраст между 55 и 64 г. това развитие се случва 
на фона на значително по-бавното спадане на дела на населението в трудос-
пособна възраст, което отчасти се дължи на плавното, но постоянно ежегодно 
увеличение на пенсионната възраст. 
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наПуСна ни аКад. тОдОр ниКОлОВ

https://doi.org/10.35101/prg-2021.1.7

на 26 март, само месец 
след като навърши достолеп-
ните 90 години, ни напусна 
акад. тодор николов, един от 
най-ярките представители на 
геологическата наука в Бълга-
рия – човекът и учениятq по-
ложил българското антаркти-
ческо начало.

роден е на 26.02.1931 г. в 
с. Варана, Плевенско, където 
завършва началното си обра-
зование. Основното и средно-
то си образование завършва в 
гр. левски, а висшето – през 

1955 г. в Су „Св. Климент Охридски“, специиалност „геология“. След дипло-
мирането си започва работа като геолог в Балканския геолого-проучвателен 
регион към Комитета по геология. От 1957 г. научната му кариера е трайно 
свързана с геологическия институт към Бан и Софийския университет. тук 
той преминава през всички степени в научната йерархия – от младши до стар-
ши научен изследовател и преподавател. През 1960 г. специализира в СССр. 
Провежда специализации през 1968  г. в Сорбоната в Париж, а през 1974 г. в 
университета в дижон, Франция. ръководи секция „Палеонтология и страти-
графия“ в геологическия институт към Бан. В Софийския университет преми-
нава през званията доцент и професор, като е ръководител на катедра „геология 
и палеонтология“, зам.-декан и декан на геолого-географския факултет, а през 
1980-1987 г. е зам.-ректор на Су. доктор е по геология (1967 г.) и доктор на ге-
олого-минералогическите науки (1984 г.), дългогодишен професор (от 1979 г.) 
в Софийския университет и в геологическия институт (1996-2002 г.). От 2003 г. 
е гост-професор в географския институт на Бан. Член-кореспондент (1984 г.) 
и действителен член (академик) е на Българската академия на науките (1997 г.).

академик тодор николов има дългогодишна и всеотдайна научноизследо-
вателска, преподавателска и обществена дейност и огромен принос за утвър-
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ждаването и издигането на авторитета на българската наука, в т.ч. Българската 
академия на науките и Софийския университет у нас и в чужбина. той е светов-
но признат български учен с основни научни интереси и приноси в областта на: 
регионалната геология; седиментологията; палеонтологият и стратиграфията; 
теорията на еволюцията и палеогеографията: 

	регионална геология: геоложки строеж и геоложка еволюция на отдел-
ни региони от България, други европейски страни, мобилни зони и орогенни 
прояви в тетиса, полева геология на нефта и газа;

	Палеонтология и стратиграфия: изучената от него таксономия и еволю-
ция на амонитите (установил е над 50 нови за науката таксони), юрско-кред-
на граница, долнокредна стратиграфия и амонитна палеонтология, приципи и 
методи на стратиграфията (съавтор е на Стратиграфския кодекс на България, 
1982), секвентната и събитийна стратиграфия. те са в основата на съвременната 
амонитна палеонтология и са безусловен принос в световната наука. акад. т. 
николов установява и характеризира за първи път в науката 12 нови амонитни 
родове, които впоследствие са потвърдени и цитирани от чуждестранни учени 
от целия свят. научните му трудове са публикувани в България, Франция, гер-
мания, англия, русия, швейцария, украйна.

	теория на еволюцията: фактори, закономерности и възлови моменти в 
еволюцията на организмите; еволюция на екосистемите, еволюция на поведе-
нието; адаптация; кризи и катастрофални явления в еволюцията; влияние на 
орбитални фактори върху геоложкия летопис;

	Палеогеография и палеоклиматология.
Под ръководството на акад. тодор николов са израснали няколко поколения 

български учени геолози, предимно палеонтолози и стратиграфи –дипломанти, 
специализанти и докторанти, много от които днес са доценти и професори. В 
голяма степен заслугата за създаването на съвременната българска палеонтоло-
го-стратиграфска школа в геология се дължи на акад. тодор николов.

една от най-продуктивните и оригинални негови идеи е материализира-
на в гр. елена като учебно-научна база на Софийския университет с музей по 
палеонтология. той е в основата на първоначалното реализиране на идеята за 
организиране на изследванията в антарктида от страна на български учени, за 
да бъде България пионер в овладяването на ледения континент. 

акад. тодор николов е автор на множество публикации, монографии, 
учебници, научни статии и студии.  научно му творчество обхваща над 270 тру-
да с над 1300 цитирания; в т.ч. 175 научни публикации, 6 монографии и книги, 
3 университетски учебника, 3 учебно-методически ръководства, над 70 науч-
нопопулярни статии, интервюта и др. има публикации в България, Франция, 
германия, англия, русия, швейцария, украйна. дългогодишен главен редактор 
е на сп. „доклади на Бан“ и е автор на изключително интересни и достъпни за 
широката публика научно-популярни книги – „дългият път на живота“, „импе-
рията на динозаврите“, „еволюцията – тази сладка загадка“ и др., които допри-
насят за популяризиране на българската наука. 

Със своя висок авторитет е заемал редица отговорни постове: ръководител 
на катедра по палеонтология, зам.-декан и декан на геолого-географски факул-
тет, зам.-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, председа-
тел на Отделението за природо-математически и инженерни науки към Събра-
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нието на академиците и член-кореспондентите. През един от най-сложните пе-
риоди в развитието на обществено-политическия и научния живот в България 
той е председател на Президиума на висшата атестационна комисия (ВаК) при 
министерския съвет (1987-1990) и член на президиума на ВаК (2006-2011). на 
всички отговорни длъжности и постове, които заема, той успява да се налага 
като принципен и честен ръководител, а всички които работят в близък контакт 
с него, ценят деловите му качества, добронамереност и ерудиция.

международното му признание се потвърждава от присъденото му почет-
но звание „доктор хонорис кауза“ на университета „Пол Сабатие“ в тулуза, 
Франция (1994 г.). Член е на редица български, чуждестранни и международни 
научни дружества и асоциации. Почетен член е на Френското (1978 г.), Сръб-
ското (2001 г.) и Българското геологическо дружество (2005 г.). носител е на на-
ционални и чуждестранни ордени и медали; Кавалер на френския орден „ака-
демични палми“. Чел е лекции в редица университети във Франция (дижон, 
гренобъл, тулуза, университета „Пиер и мария Кюри„ ,Париж), русия (мос-
ква и Санкт Петербург), гърция (атина), германия (тюбинген), нова Зеландия 
(уелингтън) и др.

През юли 2018 г. 87-годишният български геолог е сред най-блестящите 
участници на конференция в град Фукуока, япония. Още след първите думи, 
които произнася от доклада си на тема „науката срещу страха“, залата притихва 
и затаява дъх до края на изложението. Знаменитите му думи са паметни: „При 
всички случаи заплахата за планетата ни не са естествените катастрофални яв-
ления, свързани с нейната динамика, а с отношението на човечеството към не-
говата люлка.“

на върха на патриаршеската си възраст, с уникалното си чувство за хумор 
видният геолог споделя, че може би е дошло време да се развие нов клон на 
науката – политическа геология (или човекът като бедствие за планетата).

десетки и стотици са трудовете на земния академик геолог, написани на 
разбираем, достъпен език. автор е и на есета, пътеписи, автобиографични стра-
ници, които издават безспорен художествен талант. По повод 90-годишния юби-
лей излиза обновена автобиографичната му изповед под заглавие „дългият път 
към науката“. на места разказът звучи като приключенски роман, ала мястото 
на действието не са пустинни земи или джунгли, а отговорни научни форуми 
сред колеги – светила на световната наука.

Загубихме един изключителен учен със значителен принос за повишава-
не нивото на българската наука. С неговата кончина академичната общност от 
ниггг към Българската академия на науките губят един голям и достоен учен, 
с широка култура и ерудиция, прекрасен педaгог и обичан учител, оставил след 
себе си достойни наследници.

Поклон пред паметта и делото на акад. тодор николов! 

От академичната общност на националния институт по геофизика, геоде-
зия и география към Българската академия на науките

Проф. д.н. Георги Алексиев
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