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Целта на настоящото изследване е да се направи опит за географски анализ на 
мисията на Апостола на свободата Васил Левски в българското землище (българско 
географско пространство), като се проследят главните направления на неговите пет 
обиколки и се характеризират основните пунктове, формиращи ядрата на революцион-
ните комитети. Друг аспект на разработката е да се очертае географското пространство, 
което покрива дейността на Апостола в рамките на тогавашната Османска империя, 
съседни васални територии и каква част от Българското землище обхваща.

Ключови думи: Весил Левски, Апостол, свобода, мисия

SPATIAL DIMENSIONS OF THE MISSION OF THE APOSTLE 
OF FREEDOM VASIL LEVSKI IN THE BULGARIAN LAND 

(BULGARIAN GEOGRAPHICAL AREA)

Georgi Zhelezov, Velimira Stoyanova

Abstract: The goal of the investigation is to try to present a geographical analysis of the 
Mission of the Apostle of Freedom Vasil Levski in the Bulgarian land (Bulgarian geographical 
space) analyzing the main points forming the nuclei of revolutionary committees and the main 
directions of his five tours. Another aspect of the research is to show the geographical space 
that covers the activities of the Apostle within the then Ottoman Empire, neighboring vassal 
territories and what part of the Bulgarian land it covers.

Key words: Vasil Levski, Apostle, freedom, mission

1 Департамент География на НИГГГ при Българска академия на науките; gzhelezov@abv.bg; 
velimira_asenova@abv.bg 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Каквото и да се каже или напи-
ше за личността на Апостола на бъл-
гарската свободата Васил Левски, ще 
бъде много семпло на фона на негово-
то дело. Убедени сме, че всяка следва-
ща генерация ще преоткрива и преос-
мисля личността му и неговото велико 
дело. 

С настоящата статия има се цели 
да се представи един друг ракурс на 
делото на Васил Левски (фиг. 1), за 
разлика от дългогодишните истори-
чески и литературни изследвания. 
Базисни за българската наука, култура 
и родова памет са научните трудове и 
книги, някои издавани неколкократно 
през годините – на Захари Стоянов, 
издадена през 1883 г. (2017), Димитър 
Страшимиров (2014), Николай Генчев 
(2011), Мерсия Макдермот (2018), Ди-
митър Дишев (2017), Христина Йотова 
(2017), Цветолюб Нушев (2021), Ми-
лен Русков  (2017), Яна Язова (2003), 
Росен Янков (2017). 

В представеното проучване се по-
ставя акцент на географския елемент и 

подход в мисията на Апостола на свободата. Искрено се надяваме, че настоящи-
ят труд ще дообогати нашите разбирания за делото на Васил Левски и колосал-
ността на неговата епохална мисия в българските земи.

ОСНОВНИ ЦЕНТРОВЕ И НАПРАВЛЕНИЯ НА МИСИЯТА НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ 

(БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО)

В първата част от публикацията се прави характеристика и анализ на петте 
обиколки на Васил Левски в българското землище (фиг. 2).

Първата обиколка – от 16.12.1868 г. до 24.02.1869 г., има проучвателен 
характер. През тези три месеца Апостола изминава около 897 km. Началото е 
столицата на Османската империя Цариград, след което обиколката преминава 
през градовете Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Търново, Ловеч, 
Плевен и Никопол. Левски се среща главно със свои саратници от легиите и 
поставя основите на организационната мрежа. 

Втората обиколка – от 01.05.1869 до 26.08.1869 г., с обща дължина около 
871 km, обхваща градовете Пловдив, Сопот, Казанлък, Сливен, Лясковец, Тър-
ново, Ловеч, Плевен, Никопол, Букурещ.  

Фиг. 1. Снимка на Васил Левски 
(направена в Казанлък през 1872 г. 
и по нея е издирван от властите)
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След тази обиколка Левски достига до няколко важни заключения: 
1. Въстанието не може да бъде подготвено в кратък срок. 
2. Подготовката трябва да се извършва в Българско. 
3. Центърът на въстанието трябва да бъде в България и да се избягват ри-

сковани комбинации с външни сили, главно Сърбия и Руската империя.
Третата обиколка – от 27.05.1870 г. до 19.02.1871 г., с обща дължина око-

ло 812 km, е по направление на градовете Букурещ, Русе, Ловеч, Тетевен, Етро-
поле, София, Пазарджик, Пловдив, Сопот, Троян, Лясковец, Ловеч, Русе.

Левски се заема с изграждането на комитетската мрежа, а за столица на 
Революционната организация е избран гр. Ловеч. Използва се определението 
„Привременно правителство“, което показва стратегията на работата.

Четвъртата обиколка – от 20.02.1871 г. до 13.04.1971 г., макар и най-крат-
ка по време, е най-дълга – около 926 km, по време на която Апостола посещава 
градовете Оряхово, Плевен, с. Голям извор, София, Етрополе, Тетевен, Троян, 
Пазарджик, Пловдив, Сопот, Чирпан, Нова Загора, Сливен, Котел, Лясковец, 
Ловеч, Тетевен, с. Голям извор, Плевен, Оряхово.

Петата обиколка – от 01.07.1871 г. до 23.12.1872 г., с обща дължина около 
811 km, е по направление на градовете Букурещ, Оряхово, с. Голям извор, Тро-
ян, Сопот, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Чирпан, Нова Загора, Сливен, Котел, 
Лясковец, Търново, Ловеч, Оряхово.

Фиг. 2. Обиколките на  Апостола на свободата Васил Левски в българското землище
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Има определени сведения за още обиколки на Васил Левски в България, 
като най-често преходите от Влашко в българските земи са при гр. Никопол и 
гр. Русе. Има данни и за посещения на Васил Левски в гр. Кюстендил, както и 
Осоговския манастир, гр. Крива паланка, гр. Куманово и гр. Скопие през 1872 г. 
(дн. Р. Северна Македония) (Манов, 2018). От писма до българи в гр. Охрид и 
Дебърско се разбира, че Левски планира да посети в близко време гр. Щип, гр. 
Скопие и гр. Охрид.

ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МИСИЯТА НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ 

На базата на генерализирани гранични очертания се изчислява площта на 
пространството, на което се развива мисията на Апостола на свободата Васил 
Левски в българското землище, и тя възлиза на около 64 664,56 km2, или на при-
близително 58 % от площта на съвременна Бълг (фиг. 3). Географските реалиии 
на обхванатото пространство значително се увеличават, ако към тях се приба-
вят и разстоянията, посочени в наличните исторически данни и свързани с учи-

Фиг. 3. Площна проекция на мисията на  Апостола  на свободата Васил Левски 
в българското землище



7

телстването на Васил Левски в с. Еникьой, Тулчанско (1866), посещенията му в 
румънските градове Браила (вкл. и при учредяването на Българското книжовно 
дружество, 1869), Галац, Плоещ, Александрия, Яш във Влашко, Княжевац и Зай-
чар в Сърбия, участието в легиите на Георги Раковски в Белград (1862, 1868), 
Болград и Бесарабия и като знаменосец в четата на войводата Панайот Хитов 
(99-дневен поход в Стара планина – 28.04.–04.08.1867 г.). В настоящата статия 
обаче се поставя фокус върху пространствените измерения на революционната 
дейност на Апостола и формираната и поддържана от него комитетска мрежа.

РЕГИОНИ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ

Васил Левски обособява четири революционни окръга (фиг. 4) на терито-
рията на българското землище:

– Първи революционен окръг с център с. Голям извор, Тетевенско, включ-
ващ региони на градовете Враца, Ловеч (Алтън Ловеч, революционната столи-
ца), Троян, Ботевград и част от София.

Фиг. 4. Региони с главни градове на националната революция на Апостола 
на свободата Васил Левски в българското землище
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– Втори революционен окръг с център гр. Търново, с обхват регионите на 
градовете Тетевен, Елена, Лясковец, Трявна.

– Трети революционен окръг с център гр. Сливен, в границите на който 
попадат регионите на градовете Котел, Шумен, Търговище, Добрич, Силистра 
и достигащ до гр. Тулча.

– Четвърти революционен окръг с център гр. Пазарджик, в чиито обсег са 
регионите на градовете Пловдив, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Казанлък 
и Хасково.

По-детайлният анализ на пространствените измерения и проекцията на ре-
гионите показва, че така формираните революционни региони от Апостола на 
свободата Васил Левски в много висока степен се припокриват с регионите на 
революционните окръзи на Априлското въстание от 1876 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо заключение искаме да обърнем внимание върху текста на единстве-
ния запазен печат на първия създаден от Васил Левски революционен комитет 
в с. Голям извор, Тетевенско, – Съгласие и любов (фиг. 5). Смисълът на посла-
нието ясно говори за философията и замисъла, с които е подходил Васил Лев-
ски, и каква е била концепцията на работа, възприета от него и всички негови 
съратници в народното дело.

Фиг. 5. Експозиция на Къща-музея „Васил Левски“ в с. Голям извор, 
Тетевенско (източник: http://www.teteven.bg/index.php/)
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Демографското и социално-икономическото развитие на България през първите 
две десетилетия на ХХІ век е белязано от нарастване на социалните и икономическите 
неравенства и задълбочаване на негативните тенденции в условията за възпроизводство 
на населението и трудовите ресурси и на национално, и особено на регионално равни-
ще. Увеличението, а в някои региони и ескалацията, в темповете на застаряване и депо-
пулация наред с емиграцията не е единствената причина за влошаването на условията 
за формиране на човешкия капитал. Цел на настоящата разработка е да се обособят 
регионите с най-сериозно изоставяне в областта на човешкото развитие и възпроиз-
водството на населението и трудовите ресурси през периода 2001-2020 г. На базата на 
достъпната статистическа информация за демографското, геодемографското и социал-
но-икономическото развитие на съществуващите през всички години на изследвания 
период 262 общини е направен опит за тяхната подредба (класификация) по степен на 
благоприятност на условията за възпроизводството и формирането на трудовите ресур-
си и човешкия капитал. За изпълнение на поставената задача е използван т.нар. метод 
на Хелвиг за еталона на развитие на приципа на многомерния статистически анализ. На 
базата на изчислените евклидови разстояния между еталона и отделните обекти (общи-
ни) са обособени пет големи групи общини, диференцирани според дистанцията им от 
благоприятния еталон на човешкото развитие. С помощта на методите на корелационн-
но-регресионния анализ пък са разкрити и част от основните фактори за пространстве-
ната диференциация на българските общини през първите две десетилетия на ХХІ век, 
които съдействат или възпират нарастването на регионалните различия в условията за 
възпроизводството на трудовите ресурси и човешкия капитал на българските общини.

Ключови думи: демографска промяна, човешки капитал, метод на Хелвиг, еталон 
на развитие, многомерна териториална диференциация. 

1 ИИНЧ при БАН, nicktsekov@gmail.com
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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CHANGE ON THE CREATION 
OF REGIONAL HUMAN CAPITAL IN BULGARIA AT THE BEGINNING 

OF THE XXI CENTURY

Nikolay Tsekov 

Abstract: The demographic and socio-economic development of Bulgaria during the 
first two decades of the 21st century is marked by increasing social and economic inequalities 
and deepening of negative trends in the conditions for reproduction of the population and 
labor resources both nationally and especially regionally. level. The increase, and in some 
regions the escalation in the rates of aging and depopulation along with emigration, are not 
the only reasons for the deterioration of the conditions for the reproduction of human capital. 
The aim of this study is to identify the regions with the most serious abandonment in the field 
of human development and reproduction of the population and labor resources in the period 
2001-2020. Based on available statistical information on the demographic, geodemographic 
and socio-economic development of existing During all the years of the studied period 262 
municipalities made an attempt for their arrangement (classification) according to the degree 
of favorable conditions for the reproduction and formation of labor resources and human 
capital at the municipal level. To perform the set task, the multidimensional statistical analysis 
was used - the so-called Helwig’s method for the standard of development. Based on the 
calculated Euclidean distances between the standard and the individual municipalities, five 
large groups of municipalities have been identified, differentiated according to their distance 
from the favorable standard of human development. With the help of the methods of correlation-
regression analysis are revealed some of the main factors for the spatial differentiation of 
Bulgarian municipalities in the first two decades of the 21st century, which contribute to or 
deter the growth of regional differences in the reproduction of labor and human capital. of the 
Bulgarian municipalities. 

Keywords: demographic change, human capital, Helwig method, development standard, 
multidimensional spatial differentiation. 

УВОД

Промените в параметрите на човешкото възпроизводство неумолимо след-
ват тенденциите и темповете на протичане на демографския преход и особено-
стите на отделните му фази, което ги прави неподвластни дори за съвременната 
цивилизация. Техният израз в концентриран вид за България, а и за всички раз-
вити страни, е кумулативният ефект на поддържания от десетилетия коефици-
ент на плодовитост значително под необходимото за простото възпроизводство 
равнище от средно 2,1 деца, родени от една жена през нейния фертилен период, 
и непрекъснато нарастващата средна продължителност на живота. Крайният 
резултат от този ефект е формирането на все по-малобройни и застарели по-
пулации в развитите страни, което често (и погрешно) бива отъждествявано не 
със закономерностите и произтичащите от тях последици от продължаващия 
демографски преход, а с демографска криза, стагнация или дори катастрофа. 
В България и в най-бързо обезлюдяващите се страни в Южна и Източна Евро-
па депопулацията на населението много по-често се разглежда като явление с 
предимно регионално проявление, отколкото като тенденция към съкращаване 
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на броя на цялото население (Gregory, Patuelli, 2015). Виждането на двамата 
автори обаче търпи изменения на фона на безпрецедентното намаление на ес-
тествения прираст в повечето развити страни, в които броят на населението се 
поддържа или слабо стагнира единствено и само благодарение на компенси-
ращия негативния естествен прираст приток на трудови мигранти предимно в 
репродуктивна възраст от по-слабо развити държави. 

Инвестициите в човешкия капитал се разглеждат като основно средство 
за противодействие на неблагоприятните тенденции в изменението на демо-
графските структури и процеси във всички засегнати от ускореното застаряване 
и депопулацията държави (European Commission, 2020). Във възприетата през 
1998 г. дефиниция на Организацията за икономическо сътрудничество и разви-
тие (OECD) човешкият капитал се определя като „система от знания, умения, 
компетенции и други атрибути, присъщи на отделни физически лица или чо-
вешки общности, които са придобити по време на тяхното житейско развитие и 
се използват за производство на стоки, услуги или идеи в условията на пазарна 
конкуренция“ (OECD, 1999). Приемането и използването на това определение 
като ключов термин в предлаганата статия е мотивирано и от факта, че реди-
ца международни организации като Световната банка и ООН почти буквално 
го възпроизвеждат в своите документи (World Bank, 2018). Честото позоваване 
на цитираната дефиниция говори за удачно, достатъчно пълно и максимално 
съкратено като изказ определение на едно иначе сложно като предмет на тълку-
ване и ширина на обхват понятие. Чрез него човешкото възпроизводство и жи-
тейската реализация се разглеждат в неразделима съвкупност на придобитите 
през жизнените цикли на отделните популации знания и умения, необходими 
за развитието на икономиката и социалната сфера. Някои изследователи измер-
ват човешкия капитал като съотношение между изчислената в човекогодини 
сумарна продължителност на живота на отделните кохорти, съотнесена към 
продължителността на времето за получаване на образование, професионална 
квалификация и преквалификация на хората, принадлежащи към тези кохорти 
(Минков, 1976). Необходимо е да се подчертае, че поради нематериалния ха-
рактер и множеството си измерения оценките за количеството и качеството на 
човешкия капитал остават несъвършени и твърде субективни. 

Логиката на цитираните определения за човешкия капитал свежда съдър-
жанието на понятието „регионален човешки капитал“ основно до образовател-
ното равнище, професионалните умения, равнището на производителността на 
труда и производството на брутен вътрешен продукт на човек от населението 
на отграничени по политико-административни, демографски и социално-ико-
номически критерии региони. В този смисъл регионалният човешки капитал 
представлява особен и първостепенен по важност вид ресурс на разглежданите 
териториални единици (Mazelis et al., 2018). Различията в човешкия капитал по 
възрастови групи, както и тези, които се дължат на вътрешно- и външномигра-
ционните модели и предизвикалата ги промяна в демографската ситуация, са 
тясно свързани с измененията в броя и териториалното разпределение на насе-
лението по региони. Осмислянето на връзката между стареенето и свиването 
на работната сила, от една страна, и формирането и структурата на човешкия 
капитал, от друга, е било и остава сериозно предизвикателство пред демографи, 
икономисти, социолози и географи (Prenzel, Iammarino , 2018).
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Изследването на регионалните различия през призмата на пазара на труда 
има смисъл в контекста на географската локализация и регионалните различия 
в динамиката на търсенето и предлагането на работна ръка, които в значителна 
част са свързани с формиралите се на местно равнище (областно, общинско, 
поселищно и т.н.) тенденции в измененията на демографската ситуация в прос-
транството. Ето защо една от целите на настоящото изследване е да проследи 
как застаряването на населението и депопулацията в България обуславят изме-
ненията в условията за формиране или разпад на регионалния човешки капи-
тал. В този смисъл посоките на демографската промяна играят основна роля 
за изясняване на перспективите пред намаляване или увеличаване не само на 
различията във възпроизводство на трудовите ресурси и свързаните с тях харак-
теристики на регионалния човешки капитал, но и за предвиждане на появата на 
дисбаланси между търсенето и предлагането на работна сила на локализирани-
те в пространството пазари на труда.

Прогнозите на НСИ за България и на Евростат за Европeйския съюз показ-
ват, че трудоспособното население на възраст 20–64 г. (т.нар. работещо населе-
ние – „working population“ по дефиницията на Евростат) през периода между 
2020 г. и 2060 г. непрекъснато ще се свива и като относителен дял, и като абсо-
лютен брой. При запазване на дългосрочните тенденции в демографското раз-
витие в България намалението на абсолютния брой на работещото население 
ще е с около 1 % средногодишно, което е трикратно повече в сравнение с 0,3 % 
намаление, което Евростат прогнозира за населението на Европейския съюз 
като цяло (European Commission, 2020). И в двата случая основните причини за 
трудовата депопулация са демографското остаряване, спадът в раждаемостта, 
емиграцията и свързаното с тях съкращаване на броя на цялото и трудоспособ-
ното население. 

Според междинния (конвергентния) вариант на прогнозата на НСИ за на-
селението на България по петгодишни възрастови групи делът на хората на 
възраст 20–64 г. в цялото население през периода 2020–2060 г. ще се съкрати 
от 59,1 % на 50,2 %. Най-сериозното последствие от подобно развитие е вло-
шаване на съотношението между хората, които повече произвеждат, отколко-
то консумират стоки и услуги, от една страна, и изцяло консуматорската част 
от обществото – преди всичко хората в пенсионна възраст, децата, учащите се, 
икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и хората в неравно-
стойно положение, от друга. В публикуваната през 2019 г. студия за актуалните 
демографските сценарии пред Европейския съюз (Lutz et al., 2019) известният 
австрийски демограф Lutz твърди, че нито повишаването на раждаемостта, нито 
потоците от емигранти могат да запълнят дефицита от работна сила така, както с 
този проблем би се справило увеличението на коефициентите на заетост, особе-
но сред хората в предпенсионна и ранна пенсионна възраст, а също и сред жени-
те в трудоспособна възраст. За България проблемите в това отношение са поне 
още два – ниската заетост на трудоспособната част от ромската общност извън 
сивата икономика и много високият дял на нищонеправещите младежи на въз-
раст до 30 г. През 2021 г. 18 % от мъжете и 28 % от жените на възраст 20–34 г. в 
страната нито работят, нито учат, нито стажуват (Eurostat NEET Statistics, 2021).

В условията на свиване на трудоспособната част от населението нараства-
нето на човешкия капитал е ключов фактор за справяне с дефицита на работна 
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ръка чрез ускоряване на ръста в производителността на труда не само заради 
въвеждането на нови технологии и организация на труда, но и посредством по-
вишаването на образователното равнище и професионалните умения на заети-
те. Заместването на навлизащите в пенсионна възраст работници и специалисти 
с по-добре образовани и професионално подготвени млади хора е немислимо 
без радикални реформи в образователната система и без повишаване на стан-
дарта и продължителността на живота в добро здраве. Ето защо инвестициите в 
човешки капитал са от ключово значение за справяне с дисбалансите в структу-
рите на търсенето и предлагането на пазара на труда, предизвикани от негатив-
ните тенденции на демографската промяна.    

Тъй като акцентът в предлаганата статия е поставен преди всичко върху 
пространствената диференциация в процесите на възпроизводство и натрупва-
не на човешкия капитал в България по общини, е уместно да се цитират изводи 
от близки по съдържание изследвания за установени закономерности в това от-
ношение в други европейски държави. В студия за влиянието на застаряването 
на германските региони върху нарастване на поляризацията в териториалното 
разпределение на населението и работната сила и на формирането на регионал-
ния човешки капитал във Федералната република се изтъква, че степента на 
застаряване на местното население е сред най-важните отблъскващи инвести-
циите фактори. Силно застарелите германски провинции (лендери), общини и 
селища не привличат притока на професионално подготвени кадри от страната 
и чужбина, който е насочен основно към Берлин, Северен Рейн-Вестфалия, Ба-
ден-Вюртемберг и Бавария. Бързо застаряващите провинции и общини в Ита-
лия имат същия проблем, който се засилва и от изтичането на все по-малоброй-
ното им население в младежка и средна възраст към развитите северни региони 
на страната. Така се стига до създаването на порочен кръг и ескалация в проце-
са на стареене и обезлюдяване на обширни и някога гъсто населени общини в 
Средна и Южна Италия (Cracoliсi et al., 2007). 

МЕТОДИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ВЛИЯНИЕТО НА ДЕМОГРАФСКАТА ПРОМЯНА 

ВЪРХУ РЕГИОНАЛНИЯ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Как и доколко регионалната демографска промяна въздейства върху струк-
турата (композицията) и темповете на натрупване на регионалния човешки ка-
питал? Отговорът на този основен в настоящата разработка въпрос е свързан 
преди всичко с избора на показателите за демографските структури и процеси, 
които най-пряко влияят върху възпроизводството на работната сила и населе-
нието в трудоспособна възраст.  Проследяването на влиянието на демографските 
и социално-икономическите фактори, като типове възпроизводство на трудови 
ресурси и промените в образователната структура на населението, изисква оп-
тимален подбор на изследователските методи. Приложението им посредством 
обективни критерии дава възможност да се получат достатъчно коректни и убе-
дителни резултати за наличието или отсъствието на връзка между факторните 
(демографските структури и процеси по региони) и резултативните (данните за 
структурата и натрупването на регионалния човешки капитал) признаци.
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С цел да се проследят и осмислят настъпилите промени в демографското и 
човешкото развитие на българските общини за оценка и анализ на изследваната 
взаимовръзка е използван таксономичният измерител на равнището на разви-
тие, създаден от полския статистик З. Хелвиг през 60-те години на ХХ век като 
статистически метод за сравнения и анализ в международните иконометрични 
изследвания (Hellwig, 1972). Алгоритъмът за изчисляването на този измерител 
е част от приложението на многомерния статистически анализ в редица сравни-
телни изследвания в множество области на познанието – например в икономи-
ката, в т.ч. и в икономиката на труда, в географията на населението и селищата, в 
социологията, в образованието и социалното развитие (Roszkowska, Filipowicz, 
Chomko, 2020; Цеков, 1986). Методът на Хелвиг значително улеснява съпоста-
вянето и подредбата на изучаваните обекти по предварително зададени крите-
рии и създава възможност за определяне на степента на развитие на всеки един 
елемент от изучаваната съвкупност – в случая критерият е благоприятността 
на условията за възпроизводство на трудовите ресурси и човешкия капитал в 
отделните общини  (Плюта, 1980). 

Съпоставянето и подредбата на изследваните териториални единици по-
средстом алгоритмите на многомерния статистически анализ цели максимално 
редуциране на субективизма при изследването на множество явления от соци-
ално-икономическо естество, изявени в пространството и характеризиращи се 
с повече от един показател. Сред тях са измененията в демографските структу-
ри и процеси по териториални единици и качеството на регионалния човешки 
капитал. Методът на Хелвиг се прилага в изследвания, целящи изработването 
на научнообоснована класификация по избрани критерии на обекти и явления, 
чиито характеристики се изменят във времето и пространството. Методът се 
основава на представянето на изучаваните обекти и явления като точки в мно-
гомерното (евклидово) статистическо пространство с координати стандартизи-
раните стойности на характеризиращите ги показатели за подбраните за целите 
на конкретната разработка ключови индикатори. Eвклидовите разстояния меж-
ду изследваните обекти се изчисляват чрез сумата от квадратите на разликите 
между стандартизираните стойности на описващите ги показатели. Получените 
по този начин едночислени изрази служат за основа на таксономични проце-
дури, които завършват с групиране на обектите в клъстери (таксони) и в които 
вътрешногруповата дисперсия на стойностите на евклидовите разстояния меж-
ду включените в клъстерите обекти е по-малка от междугруповата дисперсия 
– статистическото разсейване на разстоянията между центровете на групите 
(Плюта, 1980). 

Евклидовите разстояния на изучаваните обекти (общините) до еталона на 
развитие определят доколко са благоприятни или неблагоприятни условията за 
възпроизводство на трудовите ресурси и формирането на регионалния човешки 
капитал през изследвания период.  Както бе посочено по-горе, цел на предла-
ганата статия е да се направи подредба на българските общини спрямо еталон, 
съставен от най-благоприятните за демографското развитие и формирането на 
човешкия им капитал показатели, регистрирани през първите две десетилетия 
на ХХ век. 

Изборът на показателите за изследването на демографската промяна като 
фактор за изменението на типа възпроизводство на трудовите ресурси по общи-
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ни (разширен, нормален, регресивен/депопулационен) и за степента на натруп-
ване или редуциране на регионалния човешки капитал в България с помощта 
на таксономичния показател за равнището на развитие на Хелвиг е базиран на 
събираната от НСИ текуща статистическа информация за периода 2001–2020 г., 
както и на данните от преброяванията през 2001 г. и 2011 г. На базата на инфор-
мационния масив по наличните показатели, които покриват целите на изследва-
нето, се конструира и еталонът на развитие. За построяването му се използват 
най-благоприятните показатели за индикаторите, които описват развитието на 
демографската, геодемографската и социално-икономическата ситуация, както 
и на регионалния човешки капитал в 262-те български общини, съществуващи 
от началото на 2001 г. до края на 2020 г. С оглед да се отрази динамиката в про-
мяната на показателите по общини през първите две десетилетия на ХХI век са 
използвани стойностите им в началото и в края на изследвания период. 

Съставянето на еталона всъщност представлява конструиране на хипоте-
тичен обект в многомерното статистическо пространство, който служи като жа-
лон или маркер в хода на изпълнение на предложените от Хелвиг таксономични 
процедури. Всички евклидови разстояния се изчисляват между стандартизира-
ните стойности на показателите, влючени в еталона, от една страна, и съответ-
ните стойности, характеризиращи изследваните обекти – в случая българските 
общини, от друга. Колкото е по-малко евклидовото разстояние между еталона и 
реално съществуващите обекти (в случая 262 общини), толкова условията за де-
мографско и социално-икономическо развитие през първите две десетилетия се 
определят като по-благоприятни, и обратно – с увеличаването на дистанцията 
развитието на демографските и социално-икономическите процеси по общини 
се оценява като все по-негативно. 

Подборът на индикаторите, които най-ярко очертават състоянието и тен-
денциите при възпроизводството на населението, трудовите ресурси, както и 
данните за структурата (композирането) и качеството на натрупания региона-
лен човешки капитал, се определя от две основни групи фактори според меха-
низма на влиянието им върху изследваните структури и процеси във времето 
и пространството. Когато това влияние има позитивно (стимулиращо) за раз-
витието въздействие върху измененията на споменатите структури и процеси, 
свързаните с него ключови индикатори илюстрират ролята на т.нар. фактори–
стимулатори. И обратно, когато тенденциите към изменение на част от показа-
телите за индикаторите в класификация са свързани с негативно (затормозява-
що) въздействие върху общественото развитие, тези показатели се причисляват 
към факторите–дестимулатори. Ето защо при конструирането на еталона за 
развитие се избират максималните стандартизирани стойности на показателите 
за факторите–стимулатори и съответно минималните – за факторите–дестиму-
латори (Плюта, 1980). 

Класически примери за демографски фактори, които стимулират възпроиз-
водството и на населението, и на трудовите ресурси, са положителният естест-
вен и механичен прираст, високият дял на децата и родителите във възрастовата 
структура, високият дял на младите работници и служители в структурата на 
заетите лица и населението в трудоспособна възраст. Факторите, затормозява-
щи демографското развитие и натрупването на националния и регионалния чо-
вешки капитал, се характеризират с показатели като високия дял на население-

2 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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то в надтрудоспособна възраст и тенденцията към нарастването му, спадащите 
стойности на коефициента на демографско заместване, отрицателния естествен 
прираст и миграционно салдо. Доминиращият дял на хората със завършено на-
чално или по-ниско образование сред населението на възраст седем и повече 
години, както и високата степен на заетост на работната сила в аграрния сектор 
пък са индикатори, илюстриращи въздействието на факторите–дестимулатори 
в процеса на нормално възпроизводство на трудови ресурси и натрупване на 
регионалния човешки капитал фактори2. Този извод е обоснован в редица из-
следвания за връзката между образователната структура и особено на дела на 
висшистите и хората с професионално средно образование, от една страна, и 
икономическия растеж, от друга (Harriott et al., 2010). 

За да се проследят и оценят силата и посоката на връзките между индика-
торите за основните демографски и геодемографски структури и процеси, от 
една страна, и показателите за човешкия капитал на българските общини през 
периода 2001–2020 г., от друга, са подбрани и използвани 26 индикатори. Пока-
зателите, които ги характеризират, могат да се изчислят на базата на данните от 
текущата статистика на НСИ–Инфостат, както и от информацията за преброя-
ванията през 2001 г. и 2011 г. 

Селекцията на показателите за възпроизводството на населението, трудо-
вите ресурси и регионалния човешки капитал в 262 общини в границите им 
към 01.01.2001 г. цели да свърже тенденциите към изменение на демографските 
структури и процеси през първите две десетилетия на века с показатели, които 
характеризират някои от непосредствено свързаните с формирането или разпа-
да на регионалния човешки капитал количествени и качествени характеристики 
на населението в трудоспособна възраст. Водещи сред тях са показателите за 
образователната и етническата структура, за степента на заместване на излиза-
щите от трудоспособна възраст лица в групата 60–64 г. от млади хора на възраст 
15–19 г., за равнището на урбанизация, както и данни за заетост по основни 
сектори на икономиката. 

Някои от подбраните 26 индикатори имат качества, които ги свързват и с 
показателите за демографските структури и процеси, и с показателите за ре-
гионалния трудов потенциал и човешки капитал. Така например споменатият 
коефициент на демографско заместване дава представа не само за напредъка 
на застаряването на цялото, и особено на трудоспособното население, но и 
 очертава някои предизвикателства пред формирането и надграждането на на-
ционалния и регионалния човешки капитал. Те са свързани с влиянието на де-
мографското стареене върху свиването и застаряването на трудовия потенциал 
на общините, които няма как да не се отразят върху качеството на техния чо-
вешки капитал. Това е така заради отдавна доказаната статистически значима 
взаимовръзка между възрастта на заетите в производството на стоки и услуги и 
ръста в производителността на труда (IMF, 2016). 

2 Шведският демограф Г. Зундберг определя групата на децата като съвкупност на хората 
на възраст от 0 до 14 г. вкл., а групата на родителите – хората на възраст между 15 и 49 г. вкл. : 
Sundbärg, G. (1984). Grunddragen af Befolkningsläran, Stockholm.
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Ключово значение за класификацията на българските общини според ус-
ловията за формиране на трудовите им ресурси и регионалния човешки капи-
тал е използването на показатели, които свързват динамиката в броя на цялото 
и трудоспособното население по региони със съпътстващите ги явления, като 
увеличение на дела на хората на 65 и повече години, влошаване на стойностите 
на коефициентите на демографско заместване, намаление на дела младите хора 
сред трудоспособното население и ред други последствия от демографското ос-
таряване. Необходимо е и индикаторите за трудовата депопулация и застарява-
нето на трудовите ресурси да се свържат и показателите, които характеризират 
състоянието на регионалния човешки капитал, сред които най-важни са изме-
ненията в образователната структура на населението и в разпределението на 
заетите по отрасли. Този подход е в унисон с посочените по-горе цели на класи-
фикацията на общините според условията за възпроизводство на трудовите им 
ресурси и регионалния човешки капитал през първите две десетилетия на XXI 
век. Направените съпоставяния на тенденциите в измененията на условията за 
нормално възпроизводство на населението и трудовите ресурски по общини и 
на факторите, водещи до натрупване, редуциране или разпад на човешкия капи-
тал в простанствен аспект, са свързващото звено в изследванията и анализа на 
отражението на демографската промяна върху характеристиките на икономи-
чески активното население. Предварителният анализ на споменатите тенден-
ции сочи, че застаряването заедно с обезлюдяването играят съществена роля 
за влошаване на параметрите и на демографската ситуация, и на регионалния 
човешки капитал при запазена образователна структура и разпределение на за-
етите по отрасли на фона на бавните изменения в стойностите на индикаторите 
за равнището на урбанизацията и на производителността на труда. 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 
СПОРЕД УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ДЕМОГРАФСКИЯ 

И ТРУДОВИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ И ЗА ФОРМИРАНЕ 
НА РЕГИОНАЛНИЯ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Направеният по-горе опит за концептуализация на понятието „регионален 
човешки капитал“ е прелюдия към обосноваването на необходимостта от изу-
чаване на същността на това понятие и начините за характеризиране/измерване 
на качеството му (Prenzel, 2017). За да се очертае равнището на натрупване, 
задържане или разпад на човешкия капитал по региони, е необходимо да се 
проследят редица показатели за развитието на демографския и трудовия по-
тенциал. Състоянието на разглеждания капитал се разглежда в тясна връзка с 
типа възпроизводство на населението и трудовите ресурси, с образователната 
структура на възрастното население, със структурата на заетост на работната 
сила в основните сектори на икономиката, със степента на урбанизираност и 
с етническата структура на населението по общини. Анализът на тези струк-
тури и процеси в случая с българските региони цели да разкрие влиянието на 
утвърдилите се дългосрочни тенденции към застаряване и депопулация върху 
възпроизводството на населението, трудовите ресурси и човешки капитал по 
общини. 
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Подобен подход има пряко отношение към подбора на индикаторите за 
демографските структури и процеси и геодемографските характеристики като 
основа за оценка на постигнатите резултати при формирането на регионалния 
човешки капитал. За целта са използвани данни за демографската ситуация 
в началото и в края на изследвания период – десетилетията между 2001 г. и 
2020 г., както и за показатели, свързани с натрупването и композирането на чо-
вешкия капитал. Такива показатели са разпределението на възрастното населе-
ние по придобити образователни степени (дяловете на хората с висше, средно и 
начално и по-ниско образование) и разпределението на работната сила в трите 
основни сектора на икономиката според данните от преброяването през 2011 г., 
което попада в средата на изследвания период. Немаловажна в случая е и сте-
пента на урбанизираност на изследваните териториално-административни еди-
ници заради отдавна доказаната в световен мащаб пряка връзка между дела на 
живеещите в градски селища жители на определена територия или държава и 
степента на нейното социално-икономическо развитие.

Условията за демографско възпроизводство и за натрупване на национален 
и регионален човешки капитал в България пред първите две десетилетия на 
ХХI век имат динамични характеристики във времеви и пространствен аспект 
и допринасят за задълбочаване на неравенствата в темповете на социално-ико-
номическо развитие на отделните региони, общини и селища в страната. Ана-
лизът на тези неравенства изисква съпоставяне и сравняване на условията за 
възпроизводство на населението и връзката им с натрупването и състоянието 
на човешкия капитал по общини. Подобен анализ дава основа за формулира-
нето на изводи, които обясняват част от причините за възникването и задълбо-
чаването на посочените неравенства. На базата на достъпните в цензустната 
и текущата статистика на НСИ показатели за демографското развитие и със-
тоянието на регионалния човешки капитал през периода 2001–2020 г. и след 
допълнителното им пресяване, за да се елиминира автокорелацията помежду 
им, е направен опит за класификация на съществуващите към началото на 2001 
г. 262 общини в България. Основа за подредбата им е измерената посредством 
евклидовите разстояния отдалеченост от най-благоприятните за демографско-
то и човешкото им развитие показатели, включени в еталона на развитие на 
Хелвиг (табл. 1). 

От близостта или отдалечеността на обектите (общините) от еталона на 
развитие, измерена посредством евклидовите разстояния помежду им, може да 
се съди както за дивергенцията, така и за конвергенцията не само между етало-
на и обектите (в случая 262-те общини), но и между самите обекти. Тенденции-
те в двете посоки водят до групиране на обектите в обособени групи (таксони) 
според близостта или отдалечеността от еталона и помежду им. Основа за това 
групиране са формиралите се в пространството сходни демографски ситуации 
по отношение както на условията и тенденциите за възпроизводство (разши-
рено, просто, стеснено) на населението и трудовите ресурси, така и на форми-
рането на регионалния човешки капитал. По отношение на човешкия капитал 
водещи признаци за близост до еталона на развитие са над средния за страната 
дял на висшистите сред населението на възраст на 7 и повече години, както и 
най-ниските показатели за заетост на населението на възраст 20–64 г. в селското 
стопанство. 



21

Разкриването на териториална диференциация на общините в България 
според условията за възпроизводство и формиране на човешкия им капитал е 
направено по алгоритъма за образуване на групи (таксони), отдалечени в раз-
лична степен от благоприятния еталон на Хелвиг при изпълнение на крите-
рия за минимизиране на вътрешногруповата дисперсия на разстоянията меж-
ду обектите (общините) на фона на достигането на максимални стойности на 
дисперсията на разстоянията между центровете на групите. Резултатът от при-
ложението на този подход е разпределението на 262-те общини в пет таксо-
на, Те са позиционирани като групи от обекти в многомерното статистическо 
пространство с координати стандартизираните стойности на селектираните 26 
индикатори за условията за възпроизводство на трудови ресурси и регионален 
човешки капитал в българските общини през първите две десетилетия на XXI 
век. По евклидовите разстояния между обектите и центровете, около които те са 
групирани, се съди и за степента на териториална диференциация на общините 
в страната през призмата на съдържанието и факторната тежест на споменатите 
26-те индикатори (табл. 1). 

Значението на отделните фактори, чрез които демографската ситуация вли-
яе на възпроизводството на трудови ресурси и формирането на регионалния 
човешки капитал, може да се определи с помощта на методите на регресион-
но-корелационния анализ (Фёрстер, Рёнц, 1983). Стойностите на корелацион-
ния и детерминационния коефициент (по Пирсън) за връзката между евклидо-
вите разстояния от еталона на развитие до всеки един обект (община), от една 
страна, и съответстващите им стандартизирани стойности за всеки един от 26 
индикатори по териториални редове (по общини), от друга, дават представа 
за тежестта на всеки индикатор за териториалната диференциация на общи-
ните според степента на благоприятност на условията за възпроизводство на 
трудовите им ресурси и формирането на регионалния човешки капитал през 
изследвания период (табл. 1)3. Това е така, защото коефициентът на детермина-
ция, който представлява повдигнатата на квадрат стойност на коефициента на 
корелация, показва до каква степен дисперсията на значенията на резултатив-
ния признак – в случая евклидовите разстояния между еталона и общините, е 
повлияна от дисперсията на факторния признак – стандартизираните стойности 
за всеки един от  26-те индикатори по общини. 

Сред демографските показатели изпъква влиянието на застаряването, из-
разено чрез дяловете на населението в надтрудоспособна и подтрудоспособна 
възраст, величините на естествения прираст, делът на младите хора на възраст 
15–34 г.  от икономически активното население, делът на населението в тру-
доспособна възраст и коефициентите на демографско заместване в началото и 
края на изследвания период (табл. 1, 2 и 3). Прави впечатление осезаемото въз-
действие на големите различия между образователните структури на население-
то по общини върху териториалната диференциация при формирането и ком-
позицията на регионалния човешки капитал. Въздействие имат и фактори като 
степента на урбанизация, заетостта в аграрната икономика и етническия състав. 

3 Евклидовите разстояния между еталона и обектите са сума от квадратите на разликите 
между стандартизираните стойности на 26-те индикатори, включени в еталона по алгоритъма за 
конструирането му и стандартизираните стойности на всеки един от тези индикатори по общини. 
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Териториалната диференциация според условията за възпроизводство на 
трудови ресурси и регионален човешки капитал в общините с висок дял на мал-
цинствените общности осезаемо е повлияна преди всичко от дела на ромската 
общност. Той е най-осезаем в етническата структура на населението на редица 
общини главно в областите Кърджали, Шумен, Сливен, Пазарджик, Смолян, 
Силистра и Монтана. Тенденциите сред тази общност са диаметрално проти-
воположни – макар и със спадащи стойности на коефициентите на раждаемост 
и плодовитост, естественият прираст сред ромите остава положителен и бла-
гоприятства възпроизводството на трудови ресурси (Бърдаров, Илиева, 2020). 
Коефициентът на демографско заместване в редица компактно населени с роми 
общини в областите Монтана, Сливен, Стара Загора, Плевен и др. традиционно 
е осезаемо по-висок от средния показател за страната и надвишава над два пъти 
стойността на този показател за останалото население4. Заедно с устойчивата 
тенденция към задържане на демографски благоприятна ситуация за възпроиз-
водството на населението и трудовите ресурси, налице е тревожната констата-
ция за крайно неудовлетворителното качество на човешкия капитал в ромските 
градски квартали и компактно населените с роми села в повечето райони на 
страната. Значителна част от работоспособното ромско население, в което пре-
обладават хората в млада и отчасти средна възраст, е функционално неграмот-
но, с висок дял на преждевременно отпадналите от системата за задължително 
начално и основно образование деца. Все още много от детските градини и учи-
лищата в ромските квартали остават сегрегирани. Основните легални източни-
ци на доходи за ромите са програмите за заетост и социалните помощи. Крайно 
ниското образователно равнище и професионална подготовка на трудоспособ-
ната част от етноса са предпоставка за висока безработица, за дестабилизация 
на системите за социално и здравно осигуряване, както и за масово въвличане 
на заетите роми в сивия сектор на икономиката. Тези характеристики са свърза-
ни с процес на разпад, а не на формиране и надграждане на човешкия капитал. 
Неслучайно сред свързаните с този капитал фактори най-силна пространстве-
но-диференцираща роля за българските общини през първите две десетилетия 
има показателят „Най-нисък дял на населението на 7 и повече години с основно 
и по-ниско образование през 2011 г.“ с коефициент на детерминация над 70 % 
(табл.1). Етническата структура на населението на общините като предпоставка 
за формирането или разпада на регионалния им човешки капитал се нарежда 
сред водещите фактори за териториалната диференциация и поляризация меж-
ду равнищата на демографско и социално-икономическо развитие на българ-
ските общини.  

4 Поради липсата на информация за актуалното повъзрастово разпределение сред ромска-
та общност е направен опит за изчисляване на коефициента на демографско заместване сред 
третата по големина малцинствена общност на базата на данни за възрастовата структура в 71 
селски селища, населени предимно от роми, които по времето на преброяването през 2011 г. са 
съставлявали 63,8 % от цялото изследвано население. Коефициентът на демографско заместване 
в преобладаващо ромските села възлиза на 156,2 % при показател от 72,9 % средно за селското 
население през 2011 г. Делът на висшистите сред възрастното население на преобладаващо ром-
ските села тогава е 1,7 %, а 46,4 % от жителите са с основно, по-ниско образование или неграмот-
ни : file:///C:/Users/N/Downloads/OPR-14-20_Vulchedrum_Final.pdf
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Представената картосхема (фиг. 1) илюстрира резултатите от извършената 
по метода на Хелвиг класификация на съществувалите към датата на пребро-
яване на населението и жилищния фонд на 01.02.2001 г. 262 общини в стра-
ната по 26 показатели за тенденциите към промяна на демографската, геоде-
мографската и социално-икономическата ситуация през периода 2001–2020 г. 
Тази промяна има основна роля за изменението на типа на възпроизводство на 
населението, трудовите ресурси и регионалния човешки капитал. На базата на 
изчислените евклидови разстояния между съставения от индикаторите за бла-
гоприятни условия за възпроизводството на трудови ресурси и за формирането 
на регионалния човешки капитал хипотетичен еталон на развитие и реалните 
данни на тези индикатори по общини в началото и края на изследвания период, 

Източник : НСИ-Инфостат и изчисления на автора

Фиг. 1. Класификация на общините в България през 2001–2020 г. по метода на Хелвиг:
Таксон 1 – общини с над средните за страната благоприятни показатели за възпроиз-
водството на трудови ресурси и за надграждане на регионалния човешки капитал; Так-
сон 2 – с показатели за стеснено възпроизводство на трудови ресурси и за формирането 
на регионалния човешки капитал, близки до средните за страната; Таксон 3 – с показа-
тели под средните за страната – силно стеснено възпроизводство на трудови ресурси и 
редуциране на наличния на регионален човешки капитал; Таксон 4 – с критично ниски 
спрямо средните за страната показатели за силно стеснено възпроизводство и свиване 
на трудовите ресурси и за силно редуциране на наличния регионален човешки капитал; 
Таксон 5 – с показатели за демографски пустини и отчетлив разпад на регионалния 

човешки капитал
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Таблица 1. 
Съдържание и подредба на селекцията от 26 индикатори за еталона на развитие 

по Хелвиг според влиянието им върху териториалната диференциация на 262 общини 
на база условията за възпроизводство на населението и формирането на регионалния 

човешки капитал през 2001-2020 г.
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1. Най-ниска средна възраст на трудо-
способното население през 2001 г. 62,7 75,7 -

2. Най-висок естествен прираст куму-
лативно за периода 2001-2020 г. 61,8 78,3 -

3. Най-нисък дял населението в над-
трудоспособна възраст през 2020 г. 61,8 87,7 -

4. Най-висок дял на населението в тру-
доспособна възраст през 2001 г. 59,0 59,7 -

5. Най-нисък дял на населението в над-
трудоспособна възраст през 2001 г. 58,0 70,6 -

6. Най-висок дял на населението в тру-
доспособна възраст през 2020 г. 55,3 68,4 -

7. Най-висок средногодишен темп на 
изменение на броя на цялото население 
през 2001-2020 г.

52,9 52,7 -

8. Най-висок коефициент на демограф-
ско заместване през 2001 г.

52,6 57,5 -

9. Най-висок средногодишен темп на 
изменение в броя на населението в 
надтрудоспособна възраст през 2001-
2020 г.

50,0 44,8 -

10. Най-висок дял на населението на 7 
и повече години с висше образование 
през 2011 г.

39,7 - 57,2
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11. Най-висок дял на градското населе-
ние през 2001 г. 35,7 - 48,9

12. Най-висок дял на градското населе-
ние през 2020 г. 34,4 - 48,0

13. Най-висок средногодишен темп 
на изменение в броя на населението в 
подтрудоспособна възраст през 2001-
2020 г.

33,4 32,4 -

14. Най-висок дял на населението в 
подтрудоспособна възраст през 2020 г. 32,6 57,1 -

15. Най-висок дял на населението в 
подтрудоспособна възраст през 2001 г. 31,2 62,0 -

16.Най-нисък дял на населението на 7 
и повече години с основно и по-ниско 
образование през 2011 г.

24,0 - 71,7

17. Най-ниска средна възраст на тру-
доспособното население през 2020 г. 23,8 47,6 -

18. Най-голяма гъстота на населението  
средно за периода 2001-2020 г. 21,9 15,2 -

19. Най-нисък дял на заетите в селско-
то стопанство през 2011 г. 19,7 - 62,2

20. Най-висок средногодишен темп на 
изменение в броя на трудоспособното 
население през 2001-2020 г.

16,9 24,4 -

21. Най-висок коефициент на демо-
графско заместване през 2020 г. 11,4 23,0 -

22. Най-висок дял на хората със средно 
образование сред населението на 7 и 
повече години през 2011 г.

10,5 - 62,2

23. Най-висок дял на заетите в про-
мишлеността през 2011 г. 6,8 - 10,7

24. Най-висок дял на заетите в сектора 
на услугите през 2011 г. 1,8 - 13,1

25. Най-висок механичен прираст ку-
мулативно за 2001-2020 г. 1,4 - 10,2

26. Най-висок дял на етническите 
българи в общинското население през 
2011 г.

1,1 - 25,6

Източник : НСИ-Инфостат и изчисления на автора
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са определени пет групи общини (таксони). Те са формирани на базата на ев-
клидовите дистанции между еталона на развитие и отделните общини в много-
мерното статистическо пространство (табл. 2 и 3).

Петте таксона са разграничени по критерия вътрешногруповата дисперсия 
на евклидовите разстояния между включените във всеки таксон общини да е 
по-малка от числовия израз на междугруповата дисперсия – дисперсията на ев-
клидовите разстояния между центровете на таксоните. 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Анализът на средните за всеки таксон (групи от общини) стойности на 26-
те използвани в изследването индикатори сочи, че най-близко до благоприятния 
еталон на развитие са 36 общини, които през периода 2001–2020 г. показват 
значително по-добри от средните за страната показатели и за демографските 
структури и процеси, и за натрупването и композирането на човешкия им ка-
питал. Тези общини формират Таксон 1 (фиг. 1). Въпреки че през изследвания 
период населението на тези общини е намаляло с 0,6 %, делът им в цялото на-
селение е нараснал с над 6 процентни пункта (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. 
Основни показатели за повъзрастовото разпределение и възпроизводството 

на трудови ресурси за петте таксона, формирани според отдалечеността им 
от благоприятния еталон на развитие на Хелвиг
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Таксон 1 36 16,1 62,9 21,0 16,2 61,7 22,7 148,1 69,9 38,1 40,7

Таксон 2 110 17,1 57,7 25,2 14,9 58,3 26,8 116,5 62,9 39,2 42,1

Таксон 3 74 16,0 52,9 31,1 13,6 56,2 30,2 89,5 59,8 40,4 42,4

Таксон 4 39 13,0 44,6 42,4 11,9 51,4 36,8 46,8 53,6 42,8 42,8

Таксон 5 3 6,0 30,1 63,8 5,6 41,6 52,8 19,7 24,2 47,6 45,9

България 262 16,3 59,2 24,5 15,4 59,8 24,8 121,9 65,9 38,8 41,3

Източник : НСИ-Инфостат и изчисления на автора
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Таблица 3. 
Основни индикатори за демографските процеси и геодемографските показатели 

за петте таксона, формирани според отдалечеността им от благоприятния еталон 
на развитие на Хелвиг
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Таксон 1 15,4 49,5 56,1 227,5 88,4 19,5 -0,4 -3,0 2,3

Таксон 2 45,3 34,7 31,5 43,5 57,8 26,1 -0,8 -6,8 -3,3

Таксон 3 26,4 12,0 9,7 23,0 41,9 34,8 -1,3 -12,3 -4,8

Таксон 4 12,2 3,8 2,7 13,9 24,8 21,3 -1,4 -22,6 -2,9

Таксон 5 0,8 0,1 0,1 4,8 0,0 6,7 -2,7 -40,6 2,5

България 100,0 100,0 100,0 62,6 71,0 23,3 -1,6 -5,8 0
Източник : НСИ-Инфостат и изчисления на автора

Всички показани в табл. 2, 3 и 4 индикатори за възпроизводството и фор-
мирането на общинските трудови ресурси и регионалния човешки капитал за 
общините в обхвата на Таксон 1 са осезаемо по-благоприятни от средните за 
страната. Показателите за таксона в значителна степен се припокриват от съ-
ответните показатели за общините от клъстерите „Столичен“ и „Центрове на 
растеж“, разграничени в хода на проведеното през 2018 г. изследване на БАН 
за демографския и трудово-икономическия потенциал на страната (Цеков и 
кол., 2018). Съвсем закономерно в разглежданата група (Таксон 1) попадат сто-
личната област София-град и общините с центрове 17-те най-големи градове 
в страната (фиг. 1). Очевидно от 2 до 5 пъти по-високият дял на висшистите 
сред възрастното население на Таксон 1 спрямо съответния показател за ос-
таналите 4 таксона добре кореспондира с факта, че 90 % от цялото население 
на разглежданата група общини е градско при показател от 71 % за страната 
средно за изследвания период. Общините от таксона са и най-гъсто населените 
– средната гъстота на населението им е трикратно по-голяма от показателя за 
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Таблица 4. 
Основни характеристики на регионалния човешки капитал по таксони 

и общо за страната към 01.02.2011 г

Население на 7 и повече години по придоби-
та образователна степен към 01.02.2011 г.

Заети по основни икономиче-
ски сектори към 01.02.2011 г.

Таксони Висше Средно Основно и 
по-ниско

Селско 
стопанство

Промиш-
леност

Услуги

Таксон 1 26,9 45,4 27,7 2,3 17,8 80,0

Таксон 2 12,7 42,7 44,6 7,8 28,6 63,6

Таксон 3 8,3 37,8 53,9 14,0 27,0 59,0

Таксон 4 7,0 36,7 56,3 16,3 21,7 62,1

Таксон 5 5,4 35,7 58,9 16,9 16,6 66,5

България 19,6 43,4 37,0 5,2 21,9 73,0
Източник : НСИ-Инфостат и изчисления на автора

страната. Макар и отрицателен, кумулираният за периода естествен прираст на 
населението на 36-те общини е сравнително най-благоприятният спрямо пока-
зателите за останалите таксони и страната. За отбелязване е, че кумулативно за 
периода 2001–2020 г. София, Варна и Пловдив имат позитивен, макар и мини-
мален естествен прираст – съответно 6,4 ‰, 3,8 ‰ и 1,2 ‰. Характерен пока-
зател и за демографската ситуация, и за формирането на човешкия капитал в 
разглежданите общини е регистрираният позитивен средногодишен механичен 
прираст от над 2,3 ‰  (табл. 3). Този позитивен резултат обаче се дължи само на 
четирите най-големи градове – София (8,3 ‰), Пловдив (3,8 ‰), Варна (2,0 ‰) 
и Бургас (1,2 ‰), както и на два малки града – Несебър (20,6 ‰) и Божурище 
(12,6 ‰). Това означава, че трайно позитивното вътрешномиграционно салдо е 
в основата за относително стабилното демографско развитие на най-развитите 
общини в България. То е и в основата на много високата стойност на коефици-
ента на демографско заместване за Таксон 1, която възлиза на почти 150 %. Така 
всеки двама излизащи от трудоспособна възраст през 2020 г. са били заместени 
от трима младежи на възраст 15–19 г. (табл. 2).

С най-голям териториален обхват е групата от административно-терито-
риални единици, обединени в Таксон 2 – 110-те общини (фиг. 1). Таксонът об-
хваща близо 40 % от общините в страната, заемащи над 45 % от нейната тери-
тория (табл. 2 и 3). В обсега на таксона живее близо 1/3 от цялото население 
на страната през 2020 г. Това, което обединява 110-те общини в представената 
класификация, е фактът, че за всички териториално-административни единици 
от Таксон 2 се наблюдават съвсем близки до средните за страната стойности 
на показателите за възпроизводството на населението и за композирането на 
натрупания регионален човешки капитал. За разлика от най-силно развитите 
общини в България в разглежданите 110 административно-териториални еди-
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ници, тенденцията към осезаемо абсолютно и относително съкращаване на на-
селението в трудоспособна възраст през първите две десетилетия на XXI век 
води до падане на дела под 60 % на тази ключова за социално-икономическото 
развитие възрастова група. Това обстоятелство, заедно с факта, че в Таксон 2 
отрицателни са вече и естественият прираст, и миграционното салдо, е осно-
вание за сериозни притеснения относно бъдещото възпроизводство не само на 
населението, но и на човешкия капитал върху половината от територията на 
България. 

Общините в третата по отдалеченост от благоприятния еталон на развитие 
според условията за възпроизводство на трудови ресурси и регионален човеш-
ки капитал група от 74 административно-териториални единици, обединени в 
Таксон 3 (фиг. 1), заемат около ¼ от територията на страната, но към 2020 г. 
делът на жителите им спрямо населението на страната е паднал с 3 процентни 
пункта спрямо съответния показател за 2001 г. Намалението на населението се 
дължи основно на отрицателния естествен прираст, който по абсолютна стой-
ност е два пъти по-голям от величината на отрицателното миграционно салдо 
през изследвания период. 

По отношение на демографските характеристики на общините от Таксон 
3 налице е тенденция към нарастване на дела на хората на възраст 65 и повече 
години за сметка на намаляването дела на децата и младежите в подтрудоспо-
собна възраст и дела на трудоспособното население. Тази тенденция се наблю-
дава още при анализа на демографската ситуация на общините от Таксон 2 и се 
проследява за останалите таксони с неблагоприятни и крайно неблагоприятни 
условия за възпроизводство на трудови ресурси. По отношение на характерис-
тиките на регионалния човешки капитал на общините от Таксон 3 резултатите 
са твърде неудовлетворителни – над половината от населението им на възраст 7 
и повече години през 2011 г. е с основно или по-ниско образование, а делът на 
заетите в селското стопанство е три пъти по-висок от средния за страната (табл. 
2, 3 и 4).  

Своеобразна „червена зона“ по отношение на състоянието на човешкото 
възпроизводство и на темпа на натрупване на регионален човешки капитал об-
разуват 39-те общини, обединени в Таксон 4 (фиг. 1). Обединява ги голямата от-
далеченост на показателите за споменатите процеси от еталона на развитие на 
Хелвиг. Тя се дължи преди всичко на социално-икономическата изостаналост, 
свързана с водещата роля на аграрния сектор в местната икономика. Унаследе-
ни още от средата на ХХ век и бележещи ускорение през първите две десетиле-
тия на настоящия са темповете на депопулация и свръхзастаряване на предим-
но селското население (58, 1 % средно за 2001–2020 г.) на общините, включени 
в таксона. Географската им локализация е основно в ареалите на екстремната 
селска депопулация – Западна и Северозападна България и Странджа–Сакар в 
Югозападна България, жителите на чиито обезлюдени села се характеризират 
като свръхзастаряло население – хората на 65 и повече години съставляват бли-
зо 2/3 от населението. В тези селски общности се наблюдават едни от най-ви-
соките абсолютни средногодишни стойности на отрицателен естествен прираст 
– между -30 ‰ и -40 ‰ за изследвания период. По гъстотата на населението 
разглежданите общини с 13,9 д./ km2 през 2020 г. са на границата да се превър-
нат в демографски пустини (табл. 3).
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Много лоши са и перспективите пред развитието на човешкия потенциал 
в общините, попадащи в Таксон 4 – едва 7 % от възрастното население през 
2011 г. е с висше образование, а делът на заетите в селското стопанство над-
вишава четирикратно средния показател за страната през посочената година  
(табл. 4). От казаното дотук с доста висока степен на увереност може да се твър-
ди, че при сегашните 4–5 % ежегодни темпове на обезлюдяване и разпадът на 
съществуващия регионален човешки капитал имат потенциал да доведат дори 
в краткосрочен план до почти пълна деградация на селската селищна мрежа в 
повечето общини от таксона. Несъмнено без подкрепени с европейски средства 
програми за развитие на селските райони и за укрепване на селските общности, 
както и без добре обмислени мерки по насърчаване на инвестициите и на засел-
ванията на млади семейства, а също и стимули за задържане на все още остава-
щите такива, разглежданите 39 общини в средносрочен план ще се превърнат в 
ареали на пълна и необратима биологична депопулация. 

Най-отдалечени от благоприятния еталон на развитие на Хелвиг са три сил-
но обезлюдени изцяло селски общини в Западна и Северозападна България –  
видинските Бойница и Макреш и кюстендилската Невестино. Те са изолирани 
в самостоятелен Таксон 5 въз основа на най-големите в изследването евклидови 
разстояния до благоприятния еталон, изчислени на базата на крайно неблаго-
приятните показатели за човешко възпроизводство и развитие. Сумарно средна-
та гъстота на населението в трите общини е под 6 д./km2 и по този показател те 
се характеризират като демографски пустини с изключително силно застаряло 
население – близо 2/3 от него е в надтрудоспособна възраст. Натрупването на 
човешки капитал в тези силно обезлюдени краища на България е нищожно, 
което личи от всички показатели в табл. 2, 3 и 4. И трите общини отдавна не 
отговарят на законовото изискване за съществуването на административно-те-
риториални единици от техния ранг – да имат поне 6000 жители. Единствената 
според нас мярка за частично запазване на разпадащата мрежа от селски сели-
ща в таксона е присъединяването на двете видински общини към община Кула 
и сливането на община Невестино със съседната община Кюстендил. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Групирането на българските общини в пет таксона според условията за де-
мографско възпроизводство и формиране на човешкия им капитал през първите 
две десетилетия на настоящия век е основание за формулирането на следните 
основни изводи:

1. Налице е ясно изразена силна корелационно-регресионна зависимост 
между параметрите на демографската ситуация, които влияят върху тенденци-
ите към разширено, просто или стеснено възпроизводство на населението и ус-
ловията за формиране, натрупване или разпад на регионалния човешки капитал 
в българските общини. Унаследената от миналото тенденция към крайно не-
равномерно в териториален и времеви аспект социално-икономическо развитие 
допринася за формирането на множество полюси на стопанска и демографска 
рецесия и на значително по-малко на брой центрове на растеж, което намира 
израз в задълбочаването на неравенствата в социално-икономическото развитие 
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и благосъстоянието между населението на отделните региони, общини и типове 
селища в страната. Тези неравенства водят до високи равнища на интензитета 
на вътрешно- и външномиграционните потоци, което заедно със спада в раж-
даемостта и плодовитостта има крайно неблагоприятни последствия за перс-
пективите за устойчиво и по-равномерно в пространствен аспект демографско 
и социално-икономическо развитие. Този извод има още по-голяма тежест за 
предимно селските райони с хронична депопулация и в напреднала фаза на 
свръхзастаряване на населението им на фона на продължаващите миграции на 
хора в икономически активна възраст към центровете на растеж в страната и 
зад граница. Неравенствата и влошаващите се тенденции в демографското раз-
витие няма как да не повлияят негативно върху формирането на регионалния 
човешкия капитал, като в районите с най-високи темпове на депопулация и де-
мографско остаряване на населението отдавна се наблюдава осезаем разпад на 
натрупания в миналото капитал. Обяснението на тази нерадостна картина се 
свързва с обстоятелството, че младите и образовани хора от общините в ра-
йоните на рецесия и в селищата със затихващи функции са първите, които се 
изселват, за да търсят възможности за личностно и професионално развитие в 
големите градове и зад граница. В същото време интензивно обезлюдяващите 
и застаряващите региони и селища са в най-голяма степен непривлекателни за 
заселвания от други краища на страната, както сочи и споменатият по-горе опит 
на редица развити страни като Германия и Италия. 

2. От анализа на корелационните зависимости между селектираните 26 ин-
дикатори става ясно, че най-голяма тежест за териториалната диференциация 
на българските общини в началото на XXI век според условията за възпроиз-
водство на трудовите ресурси и за формиране на регионалния човешки капитал 
в тях имат показатели като коефициента на демографско заместване, средната 
възраст на трудоспособното население, дела на населението в трудоспособна 
възраст, показателите за естествения прираст и миграционното салдо, средната 
гъстота на населението и др. Сред индикаторите за формирането или разпада на 
регионалния човешки капитал по общини най-голяма е тежестта на дела на хо-
рата с висше, средно и по-ниско образование, на заетите в селското стопанство, 
на етническите малцинствени общности в общинското население, степента на 
урбанизираност и темповете на изменение на броя на населението в икономи-
чески активна възраст. 

3. Резултатите от класификацията на българските общини според отдалече-
ността им от конструирания по метода на Хелвиг еталон на развитие със споме-
натите  26 индикатори за влиянието на демографската промяна дават основание 
за оценка и критичен анализ на провежданата в страната политика (доколкото 
такава политика и резултатите от нея са налице) по отношение на депресивни-
те райони със забавено социално-икономическо развитие, които застаряват и 
се обезлюдяват с най-високи темпове. Анализът на условията за човешко въз-
производство и за формирането на регионален човешки капитал в групираните 
според отдалечеността си от еталона на развитие пет групи (таксони) общини 
дава основание за твърдението за съществуването и задълбочаването на зна-
чителните неравенства в териториалното развитие на страната. Наличието на 
сравнително малко на брой общини–центрове на растеж на фона на обширната 
периферия на растежа – общини с висок дял на сравнително ниско образовани-
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те хора сред възрастното им население и водеща роля на аграрната икономика, 
предопределя развитието на редица неблагоприятни процеси и тенденции в об-
щодържавен и особено в регионален аспект. Общините от периферията на рас-
тежа (Таксони 2, 3 и 4) отдавна са превърнати в донори на общините–центрове 
на растежа (Таксон 1) – като източници на трудови мигранти, както и на трайни 
вътрешномиграционни потоци по направления малък град–голям град и отчас-
ти село–град. Компесаторните механизми, като задържането на демографския 
дивидент например, свързано с повишаването на икономическата активност и 
производителността на труда, са своеобразно социално-икономическо противо-
действие на процесите към смаляване и застаряване на цялото и трудоспособ-
ното население. В това отношение важна роля играят нарастването на дела хо-
рата с висше и средно професионално образование сред възрастното население 
на общините в демографска рецесия. Тези общини изпитват и ще изпитват все 
по-остър дефицит и на квалифицирана, и на неквалифицирана работна сила.

4. Безспорно е, че демографската промяна повсеместно има сериозно отра-
жение върху регионалното развитие и върху сценариите за възможните послед-
ствия от нейното влияние в краткосрочен и в по-дългосрочен план. Тези сцена-
рии трябва да се приемат от централната и местните власти много по-сериозно. 
Според изследователката Prenzel (2017) фактът, че ролята на демографските 
фактори в това развитие все още не е осмислена докрай, потвърждава нуждата 
от липсващите понастоящем в достатъчна степен емпирични изследвания по 
темата. Сред целите на подобен род изследвания е да се обясни в детайли меха-
низмът и естественият характер на прехода към все по-малобройно и по-заста-
ряло население и да се изяснят последиците от този преход за демографското 
бъдеще на страната и отделните региони. 
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Пространствената сегрегация се проявява по различен начин през отделните ис-
торически периоди в зависимост от различните идеологически, политически, социал-
но-икономически, етнокултурни и други влияния. Постсоциалистическите общества са 
изправени едновременно пред много предизвикателства, които водят до сложни отра-
слови и пространствени промени, включително и в градовете. Налице са нови модели 
на социално-пространствена поляризация, основаваща се все повече на неравенството 
на доходите и на етническата принадлежност. Социалните неравенства, както и дъл-
госрочните етнически взаимодействия, рано или късно се отразяват върху структура-
та на пространството. Различните форми на пространствена сегрегация в България са 
свързани с териториалната концентрация преди всичко на ромската етническа група. 
Факторите, които оказват влияние върху формирането на различни модели на простран-
ствена сегрегация, са обособени в две групи: вътрешни или доброволни (етнокултурни 
и демографски) и външни (политически и институционални, социално-икономически и 
дискриминационни) фактори. В настоящата публикация са анализирани демографските 
фактори, като част от вътрешните, за формиране и развитие на ромската гетоизирана 
структура Харман махала, гр. Пловдив. Използвани са комбинирани методи с цел по-
лучаване на количествени и качествени данни, чрез които са проучени изследваните 
процеси в по-голяма дълбочина. Демографските фактори са ключови при определяне 
различията в нивата на пространствена сегрегация и до голяма степен определят сте-
пента на влияние на останалите групи фактори. В тази връзка е направен задълбочен 
анализ на особеностите и начина на формиране на съвременната етническа структура, 
броя на ромското население в отделните градски зони, етническото многообразие на 
Харман махала, дела на отделните етнически общности, тенденциите в демографското 
и миграционното поведение на ромите в изследвания квартал, възрастовата, образова-
телната и религиозната им структура, състава и характера на домакинството. 

Ключови думи: пространствена сегрегация, градска гетоизирана структура, Хар-
ман махала – гр. Пловдив, демографски фактори
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IMPACT ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE GETHOIZED 

URBAN STRUCTURE HARMAN MAHALA, PLOVDIV

Nadezhda Ilieva

Abstract. Spatial segregation manifests itself in different ways during different historical 
periods depending on the different ideological, political, socio-economic, ethnocultural and 
other influences. Post-socialist societies face many challenges at the same time, leading to 
complex sectoral and spatial changes, including in cities. There are new models of socio-
spatial polarization, increasingly based on income inequality and ethnicity. Social inequalities, 
as well as long-term ethnic interactions, sooner or later affect the structure of space. The 
various forms of spatial segregation in Bulgaria are related to the territorial concentration 
of the Roma ethnic group, and the increase in the level of their spatial segregation in recent 
decades is proven. The factors that influence the formation of different models of spatial 
segregation are divided into two groups: internal or voluntary (ethnocultural and demographic) 
and external (political and institutional, socio-economic and discriminatory) factors. This 
publication analyzes the demographic factors, as part of the internal ones, for the formation 
and development of the Roma ghettoized structure Harman Mahala, Plovdiv. Combined 
methods were used in order to obtain quantitative and qualitative data, through which the 
studied processes were studied in greater depth. Demographic factors are key in determining 
differences in levels of spatial segregation and largely determine the degree of influence of 
other groups of factors. In this regard, an in-depth analysis of the peculiarities and ways 
of forming the modern ethnic structure, the number of Roma population in different urban 
areas, the ethnic diversity of Harman neighborhood, the share of ethnic communities, trends 
in demographic and migratory behavior of Roma in the study area , their age, educational and 
religious structure, composition and character of the household. In order to formulate effective 
national and regional policies and strategies for Roma integration and to objectively assess 
their effectiveness, there is an urgent need to improve the collection of ethnicity data through 
regular monitoring. The developed methodology to some extent solves the problem of lack of 
data. The application of the compiled research algorithm collects a wide range of data related 
not only to the demographic characteristics of the Roma population. Despite the observed 
trends of decreasing natural growth, there is a rapid increase in population in the urban 
ghettoized structure Harman neighborhood. The decline in the birth rate is mainly the result 
of policies to keep children in school and increase their educational level, as well as increased 
emigration, which has a limiting effect on the number of births. Although emigration has 
been intense over the last decade, it is not necessarily accompanied by a change of residence, 
as in many cases migration processes are intermittent, sporadic. Returning from abroad with 
their savings, many Roma buy real estate in other parts of the city and surrounding villages 
and despite the change in status, income and marital status keep their property in the Roma 
neighborhood in their desire to keep family, clan, neighborhood relationships. The Muslim 
religion and the Turkish mother tongue play a very strong role in the formation of the ethno-
territorial community and the alienation of the state. These ethnic features lead to the formation 
of the idea of alienation of Turkish Roma (such as over 90% of the population of Harman 
Mahala) not only from the majority, but also from other Roma groups. There is a process of 
searching for a new self-identification, of the formation of an ethnic community related to 
the Turkish identity. This desire is growing to such an extent that the Roma recognize Turkey 
as their homeland and as a country that would solve their accumulated problems, forming in 
their minds an idealized image that in no way corresponds to reality. All these processes give 
grounds to draw the conclusion about the strong influence of the internal factors for spatial 
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segregation of the Roma in the formation of the urban ghettoized structures in the city of 
Plovdiv. The development of a successful regional policy will be effective, provided that the 
demographic situation, the number and location of individual ethnic and religious communities 
and their problems are known. The research done partly covers these needs, but there are also 
many problems that need to be addressed. In practice, the nature of demographic processes 
and whether the Roma will copy the reproductive and marital behavior of the majority depend 
on future integration problems. The integration processes will also determine the speed and 
intensity of the transition of the Roma to the fourth phase of the demographic transition. It 
is related to increasing the requirements for raising children, raising the educational level of 
the Roma, as their economic well-being is one of the most important factors influencing the 
change of their values. Trends in demographic development show that the increase in the 
Roma population will continue, which will maintain the high demand for housing. All these 
facts, in turn, will pose significant challenges to the physical planning of new homes.

Keywords: spatial segregation, urban ghettoized structure, Harman Mahala - the city of 
Plovdiv, demographic factors

УВОД

Пространствената сегрегация се проявява по различен начин през отдел-
ните исторически периоди в зависимост от различните идеологически, поли-
тически, социално-икономически, етнокултурни и други влияния. Eдни от ос-
новните предизвикателства, които стоят пред европейските градове през пред-
стоящите десетилетия, са свързани със социално-пространствените проблеми 
(увеличаване на неравенствата в обществото и социално-пространствената по-
ляризация, която е непосредствено свързана с процесите на интеграция). Пост-
социалистическите общества са изправени едновременно пред много предиз-
викателства, които водят до сложни отраслови и пространствени промени, 
включително и в градовете. Налице са нови модели на социално-пространстве-
на поляризация, основаваща се все повече на неравенството на доходите и на 
етническата принадлежност. Социалните неравенства, както и дългосрочните 
етнически взаимодействия, рано или късно се отразяват върху структурата на 
пространството.

В научната литература трудно може да се намери ясна и общоприета де-
финиция за това какво представлява пространствената сегрегацията. Тя е тол-
кова разнообразна и повсеместно разпространена, че опитите да се даде една 
обща дефиниция са безуспешни. В повечето случаи термините „простран-
ствена сегрегация“, „социално-пространствена сегрегация“, „жилищна сегре-
гация“, „сегрегация“, „етническо (жилищно) разделяне“ и „социална сегрега-
ция“ често се смесват, понякога се използват като синоними, а понякога и с 
различни значения, без да бъдат точно определени. Тази практика често може 
да се наблюдава в емпиричните изследвания, с изключение на теоретично ори-
ентираните изследвания, (например Peach (1975), Massey, Denton, (1987, 1988), 
Friedrichs (1998) и др.). От многобройните дефиниции за сегрегация, свързани с 
последните проучвания, могат да бъдат посочени само няколко примери: 

• „Пространствената сегрегация е пространствено разделение на различни-
те групи от населението в рамките на даден географски ареал“ (Saltman, 1991);

• „Пространствената сегрегация е многомерен и универсален феномен на 
пространствена диференциация ... тя е израз на социална диференциация. Въ-
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преки това, не всяка социална диференциация е сегрегация ... Пространствена-
та сегрегация е съсредоточаване на различни социални групи в градското прос-
транство, като доказателство за това е, че те не са равномерно разпределени“ 
(Barbosa, 2001).

• „[...] става дума за социално „съседство“, за различни групи, споделящи 
обща територия“ (Espino, 2001). 

• „Пространствената сегрегация е „жилищно разделяне на групи от хора в 
рамките на дадена територия“ (Kempen, Özüekren, 1998). 

• „Ниската степен на пространствена сегрегация се определя от равномер-
ното разпределение на група от населението сред останалото население на да-
дена територия. Колкото по-голямо е отклонението от тази равномерност, тол-
кова по-голямо е нивото на сегрегация“ (Johnston, 1983). 

• „Най-често терминът се прилага само в случаите, в които етническите 
групи, които заемат дадена обособена територия, са в неравностойно положе-
ние“ (Brun, 1994).

Нарастващата пространствена сегрегация, произтичаща от нарастващата 
социална поляризация, не се ограничава само до западните градове. Понастоя-
щем учените посочват, че тези процеси са се превърнали в една от основните 
характеристики на постсоциалистическите градове и региони. Въпреки че съ-
ществуват значителни различия между бившите социалистически страни, може 
да се твърди, че градовете в тях се отличават с по-ниска степен на простран-
ствена сегрегация в сравнение с останалите европейски държави. По-ниската 
степен на пространствена сегрегация се обяснява с политиката по време на 
социалистическия период, основаваща се на привидно социално равенство и 
слаба диференциация на доходите, на жилищна политика, типична за социалис-
тическия режим, като поясняват, че горепосочените твърдения не са валидни 
за всички групи жители, особено за тези, които се идентифицират като роми 
(Sýkora, 1999, 2009; Matoušek, Sýkora, 2011; Szelenyi, 1983; Toušek, 2009, 2011; 
Marcinczak, 2007, и др.). В тези публикации се посочва, че различните форми на 
пространствена сегрегация са свързани с териториалната концентрация преди 
всичко на ромската етническа група, и се доказва нарастването на нивото на 
тази сегрегация през последните десетилетия.

Асенов (2018) въвежда понятието градски гетоизирани структури (ГГС), 
които могат да обхващат различни площи – един или няколко квартала или час-
ти от тях. Изследването на процесите на възникването, развитието и мястото 
им в градското пространство е от голямо значение, като се има предвид, че те 
дават много ясна оценка на многоаспектните отношения между етническите 
общности. Обособените ромски ГГС са типични за постсоциалистическите 
градове в голяма част от страните в Източна Европа – България, Румъния, Ун-
гария, Сърбия, Турция, Словакия, Чехия и др. Проблемите, които те пораждат и 
с които се сблъскват институциите, са идентични в тези страни, включително и 
в България. Наблюдава се определен социален модел, който може да бъде кон-
цептуализиран съобразно пространствените и социалните измерения. 

В монографията „Пространствена сегрегация – теоретични аспекти“  (Или-
ева, 2019) е изяснена същността на факторите, които оказват влияние върху 
процесите на просранствена сегрегация. В нея е направен преглед предимно на 
европейската и американската научна литература и са разгледани различни тео-



39

рии, концепции и гледни точки, отнасящи се до факторите, влияещи върху фор-
мирането на различни модели на пространствена сегрегация. Те могат да бъдат 
обособени в две групи: вътрешни (доброволни) и външни фактори. Към пър-
вата група спадат етнокултурните и демографските, а към вторите – политиче-
ските и институционалните, социално-икономическите и дискриминационните 
фактори. Единствено емпиричните изследвания могат да отговорят на въпроса 
относно причините за пространствената сегрегация. В настоящата публикация 
са анализирани демографските фактори, като част от вътрешните, за формира-
не и развитие на ромската гетоизирана структура Харман махала, гр. Пловдив.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В настоящото изследване се използват комбинирани методи с цел получа-
ване на количествени и качествени данни, с което да се проучат изследваните 
процеси в по-голяма дълбочина. Нито един от методите не се прилага като до-
миниращ, а се възприемат като равностойни и взаимнодопълващи се, което га-
рантира постигането на задълбочени резултати. Според Bryman (2006) изборът 
на изследователска стратегия от този вид предоставя на авторите „богатство от 
данни“. Качествените методи за събиране на информация се използват, за да се 
разберат взаимоотношенията, които предварително са разкрити по време на ко-
личественото изследване. В количествено отношение проучването включва 500 
жители на Харман махала, или 27,8 % от населението на квартала, което е осно-
вание за голяма надеждност на получените резултати. Разработен е въпросник, 
чрез който е събрана емпирична информация за вида на домакинството, възрас-
товата и образователната структура, характера, интензитета и направленията 
на вътрешните и външните миграции, причините които ги пораждат, начина 
на самоопределение, особеностите в естественото възпроизводство, средния 
брой деца в едно семейство и др. Задължителен критерий при подбора на рес-
пондентите е по време на интервюто те да са обитатели на Харман махала. Те 
се разпределят в групи в зависимост от тяхната възраст, социално положение, 
ниво на доходите, структура на домакинствата, автохтонни жители или наскоро 
заселили се в махалата. Изследователят, използвайки полуструктурирано или 
неструктурирано интервю, се стреми да открие цялото разнообразие от отго-
вори на обитателите на Харман махала относно темата за пространствената 
сегрегация. 

В процеса на проучванията се очаква резултатите от тези количествени из-
следвания да се допълнят и потвърдят от качествените, които включват методи, 
често използвани в социалните научни изследвания: индивидуални дълбочинни 
интервюта, полуструктурирани интервюта, фокус групи. Прилагането на тези 
методи дават възможност за достъп до информация за социалните процеси, 
които няма как да се извлекат от статистическите данни, и отразяват субектив-
ната оценка на членовете на сегрегираната етническа общност. Фокус групите 
са полезни за събиране на информация, свързана със субективни възприятия от 
ключови заинтересовани страни. В това проучване е използвана фокус група, 
състояща се от седем ученика от ОУ „Йордан Йовков“, в което те се обучават и 
което е в близост до Харман махала. Предложените въпроси са предоставени на 
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участниците преди дискусията, проведена в предварително уговорена нефор-
мална обстановка и време и продължила около 90 минути, както се предлага от 
Leedy и Ormrod (2005), Rennekamp и Nall (2006) и ETA (2008). Тъй като фокус 
групата е хомогенна, участниците споделят открито своите преживявания.

Дълбочинното интервю се определя като качествена изследователска тех-
ника, която включва провеждане на детайлни индивидуални интервюта с малък 
брой респонденти, за да се разберат техните възприятия по отношение на проуч-
ваните процеси (Boyce, Neale, 2006). То е най-подходящо при ситуации, в които 
изследователят иска да зададе отворени въпроси, които изискват задълбочена 
информацията (Guion et al., 2011). Въпросите, използвани в тези интервюта, са 
формулирани по начин, чрез който респондентите разясняват темата, а не отго-
варят едноначно с „да“ или „не“ (Lisa et al., 2011). За разлика от затворените, от-
ворените въпроси не предоставят на респондентите възможни отговори, от кои-
то да избират (Bryman, 2008). Това им дава свобода да отговарят със свои думи и 
позволява на интервюиращия да проучи в дълбочина мненията и възгледите им 
по дадена тема. Дълбочинните интервюта включват не само задаване на въпро-
си, но систематично записване и документиране на по-детайлни отговори (Lisa 
et al., 2011). Longfield (2004) предлага дълбочинните интервюта да продължат 
1–2 часа в зависимост от търпението на участниците и интереса им към интер-
вюто. В това проучване интервютата са един от основните методи за събиране 
на данни. Подготвени са конкретни въпросници и са проведени индивидуални 
интервюта с предствители на местните органи на властта, които притежават зна-
чителни познания. Дълбочинни експертни интервюта са проведени и с дирек-
тора, заместник-директора и учители от ОУ „Йордан Йовков“, образователни и 
здравни медиатори от махалата. Интервюираните са избрани така, че да бъдат 
представителни за определена целева група. Те са запознати предварително с 
изготвените предимно отворени въпроси и всеки един от тях е интервюиран ин-
дивидуално в продължение на около един час, както предлагат Leedy и Ormrod 
(2005). Създава се възможност за поставяне последващи въпроси и  свободна 
комуникация с участниците (Gonsalves, 2008). В края на предварително зада-
дените въпроси всеки респондент е помолен да добави коментари относно об-
съжданото, за да се гарантира, че отговорите отразяват неговите гледни точки. 
Boyce и Neale (2006) идентифицират както предимствата, така и недостатъците 
при използването на дълбочинните интервюта. Основното им предимство е, че 
те предоставят много по-подробна информация от тази, която е достъпна чрез 
други методи за събиране на данни. За разлика от други методи, като например 
попълване на анкета, тези интервюта осигуряват по-спокойна атмосфера, тъй 
като респондентите могат да се чувстват по-комфортно в свободен разговор с 
интервюиращия. Съществуват и недостатъци: първо, отговорите на участници-
те могат да бъдат предубедени; второ, интервютата изискват повече време за 
провеждането им, за транскрибиране и анализ на резултатите. За да се получи 
подробна информация от интервюираните, трябва да се развие добро отноше-
ние с тях, включително да се прояви интерес към това, което говорят. Незави-
симо от това задълбочените интервюта предоставят ценна информация особено 
когато се допълват от други методи за събиране на данни. Общото правило за 
достатъчен размер на извадката от интервютата е постигнат, когато едни и същи 
разкази, проблеми и теми се повтарят от интервюираните (Boyce, Neale, 2006).  



41

ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ

Демографските фактори са ключови при определяне различията в нивата 
на пространствената сегрегация. Някои променливи, като големината на гра-
да, особеностите в начина на формиране на съвременната етническа структура, 
броя на населението в отделните градски зони, етническото многообразие, дела 
на отделните етнически общности, различията в тяхното демографско развитие 
и миграционно поведение, структурата на домакинството, характера на семей-
ството, са водещи показатели при дефинирането на пространствената сегрега-
ция и до голяма степен определят степента на влияние на останалите фактори. 

БРОЙ И ЕТНИЧЕСКА САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РОМИТЕ

Етническият състав на населението на гр. Пловдив е представен от 4 основ-
ни етнически групи – българска, турска, ромска и арменска. През последните 
години се обособяват и арабски, китайски, руски, украински и други диаспори. 
В структурата на населението доминира българският етнос. При преброяването 
през 2011 г. българите съставляват 89,9 % от населението на града, или 277,8 
хил. д. За периода от началото на прехода до 2011 г. е регистрирано абсолютно 
и относително намаление на броя им. На фона на общото намаление на бъл-
гарското население в Пловдив – с 35 хил. д., в резултат на миграции, отрица-
телно естествено възпроизводство и промени в самоопределението на другите 

Таблица 1 
Етническа структура на населението в гр. Пловдив според преброяванията 

през 1992, 2001 и 2011 г.
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2011
Брой 308866 277804 16032 9438 5592
Отн. дял (%) 100 89,9 5,2 3,1 1,8

2001
Брой 338224 302858 22501 5192 7673
Отн. дял (%) 100 89,5 6,7 1,5 2,3

1992
Брой 341058 313259 17041 3640 7118
Отн. дял (%) 100 91,9 4,9 1,1 2,1

Източник: НСИ
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етноси, ромското население бележи постоянно нарастване, като за периода от 
началото на 90-те години на ХХ век до 2011 г. според официалната статистика 
броят му е нараснал близо три пъти. 

Броят на ромите според официалната статистика в гр. Пловдив е 9438 д., 
или 3,1 % от населението на града. По неофициални данни – по експертна оцен-
ка, само в кв. Столипиново живеят 45 000–50 000 роми, в Шекер махала са око-
ло 5000–6000 д., в Хаджи Хасан махала – 3000–4000 д., и в Харман махала – на 
базата на собствени проучвания са преброени 1800 д. (табл. 2). По непотвър-
дени данни общата численост на тези общности е около 65 000 души, а според 
апликационната форма, с която Пловдив печели номинацията за Европейска 
столица на културата през 2019 г., числеността на ромската общност е около 
80 000 души. На базата на тези проучвания ромите в града представляват при-
близително 20 % от населението му и около 10 % от общия (неофициален) брой 
на ромите в България (750 000) (Илиева, 2019). 

Преброяванията през последните десетилетия не показват реалния брой на 
ромската етническа група в града. Причините са в наблюдавания феномен на 
т.нар. преферирано етническо самосъзнение – публично деклариране на друга, 
неромска етническа принадлежност. Попов (1991, 1994) определя преферира-
ното етническо самосъзнание като феномен на двойна етническа идентифи-
кация, при която „околното население и макрообществото като цяло дават на 
дадена общност една етническа характеристика, а членовете на тази общност 
предпочитат да изразяват себе си с друга етническа характеристика“. Маруши-
акова (1992а, 1992б) определя две причини за този феномен. Първата е, че той 
се проявява при някои роми, загубили до голяма степен предишните си групови 
характеристики (т.е. колкото по-слаба е групата, колкото по-непълен при нея е 
наборът от типични черти на ромската група, толкова по-силно застъпено при 
нея е преферираното самосъзнаие). Втората причина е отношението на макро-
обществото и неговите институции спрямо ромите. Те повсеместно са отхвър-
ляни както на институционално, така и на битово равнище, и сблъсквайки се 

Таблица 2. 
Брой на ромите в ромските квартали на гр. Пловдив

Наименование на ЕОК* Площ (ha) Обитатели (бр.)

2001 г. 2005 г.

1. Кв. Столипиново 54,00 35 000 45 000

2. Хаджи Хасан махала 9,0 4000 5000–6000

3. Шекер махала 10,0 6000 7000–8000

4. Харман махала 5,0 3000 3000–40000

Общо 78,0 48 000 60 000–65 000

* ЕОК – етнически обособени квартали
Забележка: Поради голямата динамика на заеманата територия и на брой население – цифрите са 
„от – до“. Всички данни са предоставени от експертите на „Еврофорум Европа“.
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с такова отношение, търсят обществено признание в лицето на друга етниче-
ска общност, която може да бъде най-голямата в страната или да е призната от 
макрообществото. Тази е основната причина за наблюдаваното публично де-
клариране на ромите като турци, българи, румънци и др. Попов (1991) посочва 
като допълнителни причини общата религия, някои общи елементи от празнич-
но-обредната система и сходния начин на живот по селата, а в определен сми-
съл и някои политически фактори при турчеещите се роми. При търсенето на 
нова етническа самоличност ромите „подчертават стремежа си за интегриране 
и изравняване с околното население, като по този начин се стараят да избегнат 
прилагането към тях на негативни стереотипи, свързани с циганското населе-
ние.“ (Марушиакова, 1992а). 

От  проведените теренни проучвания на населението в Харман махала се 
установява, че регистрираните жители през 2020 г. са 1723 души, а нерегистри-
рани са 86 души, или общият брой на ромите е 1809 души. От тях пълнолетни 
са 1208 души (66,8 %), а непълнолетни – 601 души (33,2 %). Количествените 
проучвания показват, че 75,8 % от населението в махалата се определят като 
турци – подгрупата хорохане рома, 19,8 % – като роми от подгрупата бургу-
джии, а 4,5 % – като българи (фиг. 1, 3). Мюсюлманската религия е посочена от 
96,5 % от респондентите. На въпроса „На какъв език говорите вкъщи?“  77,5 % 
отговарят на турски; 13,5 % – на ромски, и 8,9 % – на български език (фиг. 2). 
Има ясно разграничение между трите етнически общности. В западната и цен-
тралната зона на квартала има обособена група, чиито жители се самоопреде-
лят като бургуджии, които традиционно говорят ромски език. През 2018 г. част 
от къщите, обитавани от тях, са разрушени, а семействата са преместени в со-
циални жилища в кв. Столипиново. Наблюдава се ясно разграничаване между 
двете етнически общности – бургуджии и хорохане рома. Това се потвърждава 
най-вече от факта, че бракът между техни представители не е практика и не се 

Фиг. 1. Начин на самоопределение на жителите на Харман махала, 
гр. Пловдив
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приема с голямо одобрение от страна на турски говорящото малцинство (хоро-
хане рома).

Както се отбелязва по-горе, преобладаващата част от населението на Хар-
ман махала спада към групата на хорохане рома, които възприемат Турция като 

Фиг. 2. На какъв език говорите обикновено вкъщи?

Източник: Асенов (2018)

Фиг. 3. Пространствено разположение на населението в Харман махала по начин 
на самоопределение
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химера, мечта, блян, идеал, като някаква недостижима илюзия. При анкетните 
проучвания 87 % от респондентите заявяват, че гледат предимно турска теле-
визия. Не само по-възрастното население, но и учениците, без дори да им е 
зададен въпросът за тяхната етническа самоидентификация, съвсем спонтанно 
споменават, че се самоопределят като турци. Тази идеалистична представа е 
изградена на базата на турските медии, които широко присъстват в тяхното еже-
дневие, а не на реални познания, свързани с тази страна. На въпроса, зададен на 
ученици, „Коя дестинация бихте искали да посетите в Турция?“ единствените 
отбелязани отговори са свързани с Истанбул, а на допълнителния въпрос да 
посочат друго място, нито един от респондентите не дава отговор. Копирането 
на турски ритуали се наблюдава не само в празнично-обредната система, но 
и във всичко, свързано с ежедневието на ромите. Тази илюзия стига дотам, че 
жителите на Харман махала искрено вярват, че Турция ще се намеси при реша-
ването на техните проблеми, включително, че в даден момент те ще могат да се 
преселят там. 

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ

В научната литературата се отделя голямо внимание на миграциите като 
фактор, който оказва съществено влияние върху нарастването на етническото 
многообразие. 

Вътрешномиграционните процеси са много по-изразителни през предход-
ните десетилетия. В годините преди Втората световна война и по време на со-
циалистическия период се наблюдава една значително по-интензивна вътрешна 
миграция. Делът на родителите и прародителите на респондентите, родени из-
вън гр. Пловдив, нараства съответно приблизително с десет и двадесет пункта, 
като по-ниският дял на жените се запазва. На въпроса „Къде са родени Вашите 
родители (майка и баща) и прародители (дядо и баба)?“ приблизително ¼ от 
респондентите посочват, че един или двама от родителите им са родени в друго 
населено място, като на половината от тях месторождението е гр. Асеновград, 
а на останалите е в села, намиращи се в близост до гр. Пловдив – Първенец, 
Калековец, Крислово. Още по-голям е делът на родените извън града прароди-
тели – 38,2 % от респондентите посочват, че поне един от тях е роден в друго 
населено място (фиг. 4). Като месторождение на повечето от тях са отбелязани 
селата, разположени: на север от града – селата Дълго поле (20 %), Крислово 
(11 %), Динк (9 %), Ръжево (3 %), Желязно (2 %), Труд (2 %), Маноле (2 %), 
Войводиново (2 %), Скутаре (2 %); на юг от града – гр. Асеновград (9 %), с. 
Първенец (4 %), с. Татарево (2 %); на запад от гр. Пловдив – с. Оризари (4%). 
В Карлово и с. Розино, Карловско, са родени 16 % от прародителите на респон-
дентите в Харман махала. 

Преобладаващата част от прародителите – над 80 %, се преселват от селата 
в близост до гр. Пловдив, като респондентите посочват две основни причини за 
това: работата в текстилния комбинат „Марица“, който се намира в непосред-
ствена близост до ромската гетоизирана структура, и сключването на брак. 

За характера на миграциите в Харман махала може да се съди от данните 
за месторождението на респондентите – 97 % са родени в Пловдив, като превес 
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имат мъжете  – 88,2 %,  а жените – 86,2 %. По-ниският дял на жените може да 
се обясни с обстоятелството, че при сключване на брак съпругата се премества 
при семейството на съпруга. 

През последните години интензивността на вътрешната миграция намаля-
ва поради две основни причини. Първата е липсата на пространство, което така 
или иначе е крайно недостатъчно за сегашните жители на махалата. Втората 
причина е свързана със стремежа на местните жители да запазят сравнител-
но автохтонния произход на населението и територията си от външни засел-
ници, които не са добре посрещнати. Наблюдава се единствено тенденцията 
по-заможни представители на етноса от другите махали да закупуват къщи и 
терени в Хаджи Хасан махала заради по-високия социален статус на жители-
те и географското местоположение, а именно в центъра на града. Настъпила-
та социално-икономическа трансформация след 1989 г. води до затваряне на 
ромската етническа общност не само в рамките на нейната група, но и между 
формираните етнотериториални общности. На въпроса „Бихте ли се съгласили 
в Харман махала да се заселят жители от Столипиново, Шекер махала, Хаджи 
Хасан махала или други части на града?“ респондентите от Харман махала из-
разяват най-силно своето несъгласие по отношение на жителите на Столипино-
во (84,3 %), следвани от тези на Шекер махала (77,9 %), други части на града 
(71,3 %) и Хаджи Хасан махала (54 %). След 1989 г. обаче поради настъпилата 
икономическа криза, която води до ускоряване на процесите на социална поля-
ризация и пространствена сегрегация, се наблюдава тенденция за завръщане 
в Харман махала на ромски семейства, заселени предимно в жк „Тракия“ по 
време на социалистическия период. Върналите се в махалата от други квартали 
са 21 % от родените в Пловдив респонденти.  

Фиг. 4. Къде сте родени? Къде са родени Вашите майка, баща, дядо и баба?
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ВЪНШНА МИГРАЦИЯ

Външната миграция е друг основен фактор, който оказва влияние върху 
броя и структурите на населението. В България обаче все още е невъзможно да 
се направи точна оценка на това влияние, тъй като не съществува система за го-
дишно отчитане на външната миграция и поради това липсва пълна и детайлна 
информация за размера на миграционните потоци и демографските характерис-
тики на участниците в тях. Съществува и неяснота в определението за емигрант 
в българската статистика, тъй като под емигрант не се разбира задължително 
невъзвращенец. Част от емигриралите след постигане на целите на своето пре-
биване в дадена страна (приключване на образованието си или на договора за 
работа, сключване на брак с чужди граждани и т.н.) се завръща обратно в стра-
ната. Основните фактори, оказващи влияние върху процеса на вземане на ре-
шение за емиграция в годините след 1989 г., са икономически и психологически 
– мотивите за личностно развитие и по-добра реализация на индивидуалните 
способности. Много често се дискутира темата за верижната миграция и мре-
жите от мигранти (тук се има предвид не само външната, но и вътрешната миг-
рация), които имат ключово значение за формирането на етническите анклави. 
Присъствието на критична маса от представители на даден етнос в определен 
град или квартал играе ролята на ключов посредник и превръща селището в 
привлекателна дестинация за бъдещите мигранти. Икомическото развитие на 
даден регион води до привличането на мигранти, които са заети в нископлатени 
отрасли, непривлекателни за мнозинството. 

Според проведените експертни интервюта с местната администрация и ан-
кетните проучвания, подобно на тенденциите в развитието на емиграционните 
процеси при ромите в страната (Илиева, 2013), ясно се открояват два периода в 
миграционните процеси на ромите от Харман махала. Първият период включва 
годините до началото на ХХІ в., характерен с намалена емиграционна подвиж-
ност, и втори – от началото на новия век – с увеличена емиграция в резултат 
от влизането на България в т.нар. шенгенски „бял списък“ (април 2001 г.) и 
присъединяването на страната към ЕС (януари 2007 г.). Половината от респон-
дентите декларират, че разчитат на финансова подкрепа от роднини, работещи 
в чужбина. 

Според експертните интервюта броят на ромите от Харман махала, които 
са мигрирали в чужбина за периода от 1990 г. до началото на XXI век, е 43 души. 
След това емиграционните потоци нарастват, като през първото десетилетие 
на века той е 217 души и 190 души през второто. Повечето от тях са с ниска 
професионална квалификация. Най-често мъжете намират работа като строи-
телни или селскостопански работници, докато жените са наемани основно като 
работници в преработвателната промишленост. Първоначално заминават мъ-
жете, част от които, след като се устроят, се завръщат в махалата и взимат със 
себе си цялото семейство. Така например, докато в началото на XXI век делът 
на мъжете достига 87,6 %, през последните години той намалява значително 
и възлиза на 57,9 % от емигрантите. Тези данни са още едно доказателство, че 
през последните години в емиграционния процес се включва все повече цялото 
семейство. Постепенно верижната миграция се увеличава и в резултат на уста-
новените социални мрежи и системи за взаимопомощ се наблюдава нарастване 



48

на емиграцията, която през последните години достига значителни размери. В 
резултат на количествените изследвания и според данни от местната админи-
страция се установява, че близо 1/3 от постоянните жители на махалата посоч-
ват като настоящ адрес такъв извън страната. 

Анкетните проучвания потвърждават високата интензивност при протича-
не на емиграционните процеси – 24,7 % от интервюираните декларират, че са 
живели и работили в чужбина през различен период и с различен престой от 
време през последните 20 години. Германия е изведена като най-предпочитана 
дестинация от над половината респонденти (57,7 %), което се обяснява с факта, 
че, заминавайки в тази страна, ромите се вклиняват в турската диаспора по-
ради сходството в езика и религията между тези две етнически общности. На 
следващите три места се нареждат Великобритания (17,3 %), Франция (13,5 %) 
и Испания (5,8 %). Преобладаващата част от пребиваванията в чужбина на ин-
тервюираните роми са краткосрочни, което илюстрира временния и циркуля-
рен характер на ромската емиграция в началото на ХХI век. От отговорилите 
положително на въпроса дали са живели в чужбина 26,3 % заявяват, че все още 
работят в чужбина, и 38,6 % декларират, че са останали за период по-малко от 
две години. Равен е делът на респондентите, които са останали от 3 до 5 години 
и над 5 години – 17,4 %. На въпроса „Има ли член от Вашето домакинство да 
работи в момента в чужбина?“ над половината (56,4 %) отговарят положително, 
като посочват същите държави (фиг. 5). Отново най-предпочитана от ромите от 
Харман махала е Германия, в която броят им нараства с близо десет пункта в 
сравнение с броя на тези, които са работили там, но са се завърнали. На второ 
място отново е Великобритания и Франция, като при съвременните емигранти 
се появява нова дестинация – Нидерландия, в която живеят 3,4 % от емигранти-
те от махалата (фиг. 6). 

Фиг. 5. Има ли член от Вашето домакинство да работи 
в момента в чужбина?
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Сред трите най-важни причини, които биха накарали жителите на квартала 
на емигрират, много ясно се откроява по-добре платената работа – с 89,1 %, 
следвана от социални придобивки, с тридесет пункта по-ниски, и присъствието 
на роднини в чужбина. Тези отговори противоречат на общоприетото сред бъл-
гарите мнение, че водеща причина ромите да емигрират основно е възползване 
от социалните системи в чужбина (фиг. 7). От обстоятелствата, които биха ги 
принудили да напуснат България, отново много ясно се открояват икономиче-
ските условия, като високата безработица и ниският стандарт на живот са посо-
чени съответно от 77,1 % и 55 % от респондентите (фиг. 8).

Фиг. 6. Къде работи в момента членът на Вашето семейство?

Фиг. 7. Кои от посочените обстоятелства (посочете до три) биха Ви накарали 
да емигрирате от България ?
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Потенциалната бъдеща миграция също е с много висока интензивност, 
като над половината от анкетираните отговарят, че биха емигрирали в чужбина, 
но от тях само 5,2 % за постоянно, а останалите биха пребивавали за кратък 
период от време (фиг. 9). Най-много желаещи да напуснат завинаги България са 
от възрастовата група до 25 години. 

Фиг. 8. Кои са основните причини (посочете до три отговора), заради които 
бихте напуснали България

Фиг. 9. Възнамерявате ли да емигрирате в друга страна?

77,1

55

20 21,3 24,2

6,7
1,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Безработица Нисък стандарт 
на живота 

Престъпност,  
социална 

несигурност 

Нарушени 
граждански 

права 

Етническа 
нетърпимост 

Религиозна 
нетърпимост 

Друго 

%

47,7

5,2

47,1

0

10

20

30

40

50

60

Да, за няколко години Да, за постоянно Нямам такова намерение 

%



51

ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

Друг демографски фактор, който определя броя на населението в Харман 
махала, е естественото възпроизводство, формирано от стойностите на раждае-
мостта, смъртността и естествения прираст. През последните две десетилетия и 
особено след 1989 г. раждаемостта намалява сред всички етнически общности 
като резултат от тежката икономически криза и чувството за несигурност, по-
родени от различни социални промени. Независимо от това спадът на раждае-
мостта при ромите е най-малък. Ниското образователно равнище, занижените 
материални и културни потребности, слабата удовлетвореност от постигането 
на определени стремежи за възпитанието, отглеждането и ценностната оценка 
на децата определят поддържането на висока раждаемост и естествен прираст 
при ромското население. Според дълбочинните интервюта, на базата на които 
е дадена информация за броя на родените в Харман махала, може да се на-
прави оценка на нивото на раждаемостта през последните четири десетилетия. 
Преди социално-икономическата трансформация на страната тя се оценява на 
28 ‰. Преходът и свързаните с него трудности водят до рязкото й намаляване с 
10–12 пункта в края на ХХ и началото на ХХІ в. Според проведени интервюта 
с личните лекари, гинеколози и здравнияг медиатор, които обслужват Харман 
махала, посочват значително намаляване на раждаемостта през последните 
години. Като една от причините се посочва нарасналата трудова емиграция и 
свързаното с нея отлагане на ражданията, докато семейството се установи в 
чужбина. Друга причина е повишаване на образователното равнище на младите 
жени. След 2002 г. започват и системни усилия за стопроцентово обхващане 
на ромските деца и задържането им в училище, колкото е възможно по-дълго. 
Всички тези предприети мерки водят до намаляване особено на юношеската 
или ранната раждаемост сред общността. Ромите се характеризират с най-ви-
сок процент на многодетност, който се определя от идеалите на ромското се-
мейство за достигане на желания брой деца. Най-голяма ценност при ромите е 
голямото семейство, най-висок авторитет има тази група, която произхожда от 
голям, многоброен и силен род (Марушиакова, Попов, 1993). „Затвореността“ 
на ромските групи се явява една от пречките за навлизане на модерния начин 
на живот и спомага за съхраняване на патриархалните традиции в техния бит 
и свързаните с тях ценности. Липсата на статистика за естественото движение 
на населението по етнически признак затруднява определянето на стойностите 
на демографските показатели. Въз основа на особеностите на демографския 
преход при ромското население и запазената възрастова структура може да се 
направи предположение, че ако смъртността е от порядъка на 8–9 ‰, преди 
началото на прехода стойностите на естествения прираст са приблизително 
18–19 ‰, през последното десетилетие на ХХ век – 14–16 ‰, през последните 
две десетилетия – намаляват на 10-12 ‰. Косвени данни за динамиката в раж-
даемостта могат да бъдат получени чрез броя на децата в семейството по въз-
растови групи. Все по-характерен става моделът на семейства с три и по-малко 
деца. Макар и постепенно, той започва да се утвърждава през първите години 
на прехода, като най-рязък скок се отчита от семейства с повече от четири деца 
към семейства с три и по-малко деца. Проведените изследвания потвърждават 
тази тенденция, като установяват, че средно в ромските семейства има 2,3 деца, 
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което е още едно доказателство за бързия преход и промяната в модела на се-
мейството. В нагласите на възрастовата група до 25 години все още съществу-
ва репродуктивният идеал за тридетно семейство (средно 2,8 деца). Както се 
вижда, все още е силна нагласата ромите да имат трето дете. Една от основните 
причини за отлагане на раждането на дете или изобщо отказа от второ и следва-
що раждане е безработицата, недостигът на средствата и други икономически 
причини (фиг. 10).  

Фиг. 10. Колко деца имате?

Фиг. 11. Брой деца в семейството по възрастови групи в Харман махала
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Средният брой деца в едно ромско семейство се изчислява според възраст-
та на родителите: при семейства на брачни партньори на възраст до 25 години 
той е 1,5; 25–29 години – 1,7; 30–39 години – 2,6; 40–49 години – 2,8; 50–59 
години – 2,9; над 60 години – 3,1. При ромите по-високата раждаемост се обяс-
нява и с ранните бракове. Независимо че изследването показва, че на възраст до 
25 години брак са сключили едва 20 % от ромите, в действителност този дял е 
много по-висок. Съгласно ромската традиция един брак се приема за сключен 
много преди официалното му оформяне и една от причините са социалните 
придобивки на самотното майчинство – детските добавки, социалните помощи, 
които се превръщат в основни източници на доход. Ромките например рядко 
сключват брак преди третото раждане, за да се възползват от тези привилегии, 
въпреки че живеят във фактическо семейство с партньор. 

Много ясна зависимост може да се наблюдава и между броя на децата в 
семействата и образованието на родителите: при тези с основно образование – 
2,6 деца; начално образование – 3,3; неграмотни – 4,4 (фиг. 11).

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ДОМАКИНСТВОТО

Когато се разглеждат демографските фактори, специално внимание трябва 
да се обърне на структурата, състава и характера на домакинствата, от една 
страна, и възрастовата структура на населението, от друга. Броят на домакин-
ствата, които търсят дом, е важна променлива. Тя трябва да бъде взета под вни-
мание особено когато техният брой нарастне за кратък период от време, тъй 
като това може до доведе до повишаване на напрежението между отделните 
домакинства и възникването на конфликтни ситуации. Тези напрежения могат 
да нарастнат още повече, ако тази конкуренция е за едно и също пространство 
и към него има еднакви предпочитания. Различните индивиди се нуждаят от 
различно пространство през отделните етапи от живота си, което е тясно свър-
зано със структурата на домакинствата и вътрешносемейните отношения. По-
следните в определена степен предопределят пространственото поведение на 
отделните индивиди. Броят на членовете в едно домакинство, неговата струк-
тура, възрастта на главата на домакинството, типът на взаимоотношенията 
са основни променливи, които се взимат предвид при търсенето на жилище. 
По-младото домакинство има различни предпочитания в сравнение с това на 
средна или по-голяма възраст, както и ако се сравнят едночленното, двучленно-
то и многочленното домакинство или между домакинствата, съставени от едно 
или повече поколения. В зависимост от броя на членовете предпочитанията се 
отнасят най-често за броя на стаите в жилището и неговата площ. Средната 
големина на едно домакинство в Харман махала е 5,4 души, но преобладават 
тези с над 6 члена (56,5 %). Според анкетните проучвания нуклеарното семей-
ство (състои се от една брачна двойка със/без деца) съставлява 32 %, а делът 
на сложното/ разширеното семейство  (към нуклеарното семейство се добавят 
и други роднини, както по възходяща линия – прародители, прапрародители, 
така и по съребрени линии – различни роднини на всеки от съпрузите) е 68 %. 
Младото семейство желае по-голяма автономност, но родителите да са наблизо 
по възможност в същата или съседната къща. Семействата на средна възраст 
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предпочитат децата им да са при тях независимо от това дали са семейни или 
не, особено що се отнася до младите семейства, за които смятат, че не са под-
готвени да живеят самостоятелно. Възрастното семейство (прародители, баба, 
дядо) не желае да е пречка на по-младите, но все пак иска да е в непосредствена 
близост до тях. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА

При сравнението на образователната структура на населението в Харман 
махала и средно за ромите в страната се наблюдават съществени различия. Те 
се отнасят до степента на образование, като най-съществени са по отношение 
на лицата без завършена степен, които Харман махала са значително по-малко 
от средната за страната – с разлика от 15 пункта, както и за завършилите сред-
но образование, чиито брой надвишава с над 10 пункта средните стойности за 
България (фиг. 12). Това говори за по-благоприятната образователна структура 
на ромското население в махалата, която е по-видима, ако се разгледа по въз-
растови групи. Така например, нито един респондент до 20 години не деклари-
ра по-ниска степен от начално образование, а 45,5 % заявяват, че имат завър-
шено средно образование, което е нарастване с над 20 пункта спрямо средните 
стойности за махалата. Тези тенденции са в резултат на приоритетите за обхва-
щане на ромските деца в образователната система, заложени в стратегически-
те и плановите документи на национално и местно ниво. Разликата в нивата 
на образователното равнище са още по-видими при възрастовата група над 60 
години, при която ромите без завършена степен на образование са 10 %, а със 
средно образование – 10,3 %. На въпроса към всички респонденти „Какво е 

Фиг. 12. Степен на завършено образование на населението в Харман махала, 
гр. Пловдив, и в България
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образованието на вашите родители?“ 24,3 % отговарят, че родителите им са без 
завършена степен на образование, и едва 4,8 % – със средно. 

Наблюдават се съществени различия по отношение на образователната 
структура между отделните ромски групи – ромите бургуджии и хорохане рома 
(Равначка, Казаков, 2022). Така например, 15,4 % от ромите бургуджии са завър-
шили средно образование срещу 23,6 % при самоопределилите се като турци, 
а лицата, които са с по-ниско от началното образование са съответно 38 % и 
19,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основен проблем при оценката на ситуацията на ромския етнос не само в 
България, но и в останалите европейски държави, е липсата на данни. Една от 
причините за това се крие в особеностите на ромския етнос, който не е хомо-
генна етническа група. Ромите са специфична етническа общност, която няма 
аналог с останалите етнически групи в Европа. Други проблеми, свързани с 
неточностите при определянето на броя на ромите в България и Европа, се от-
насят до: 

– схващането, че защитата на личните данни забранява събирането на ин-
формация по етнически признак; 

– страхът, че с етническата статистика може да се злоупотребява с цел да 
навреди на респондентите, и опасността, че може да възникнат етнически кон-
фликти; 

– мнението, че могат да се засилят негативните етнически стереотипи; 
– липсата на готовност и визия за справяне с наличните проблеми, базира-

ни на реалната етническа ситуация в страната;  
– недобре развита методология при преброяванията, според която етниче-

ската принадлежност трябва да бъде отбелязвана не само като самоопределяне, 
но и като определяне от външни лица; 

– методическо затруднение за справяне с отказа на ромите да „признаят“ 
своята етническа принадлежност;

Един от основните проблеми при определяне на числеността и относител-
ния дял на ромите е свързан с неизползването на официалната статистика, а на 
многобройни и различни оценки от отделни специалисти. Липсата на данни 
има много негативни ефекти, които са свързани с невъзможността да се решат 
ефективно проблемите на ромското население и да се направи реална оценка на 
постигнатите резултати. В тази връзка са необходими да се предприемат мерки 
свързани с: 

– Разширяване на специализираните целеви изследвания; 
– Разясняване на легалния статус на етническата статистика; 
– Подобряване на статистиката за ромското население; 
– Необходимо е създаването на обща информационна база данни за ромите 

по различни признаци и показатели с цел създаването на мониторингова сис-
тема;  

– Създаване на мониторингова система с разработени индикатори и кри-
терии за наблюдение, анализ и контрол с цел подобряване и унифициране на 
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статистиката, включваща икономическата, социалната и културната ситуация 
на ромското население; 

– Създаване на възможности за интегриран подход при събирането и ана-
лиза на данните, свързани с демографската и социално-икономическата ситуа-
ция на всички нива (европейско, национално, регионално и местно ниво) 

– Съвместна работа с националните статистически служби и Евростат за 
разработване на общи насоки и съвети на държавите членки относно преодоля-
ване на пропуските в данните, отнасящи се до ромското население; 

– Активно включване на изградените местни и регионални администра-
тивни структури за събиране на данни за ромското население (демографски по-
казатели, образование, безработица, здравеопазване, жилищни условия и др.), 
предоставяни регулярно на управляващите структури и Националния статисти-
чески институт; 

– Усъвършенстване на методиката при създаването на преброителната кар-
та, в която въпросите, отнасящи се до етническата принадлежност, да са съо-
бразени с особеностите на ромския етнос, психиката на неговите членове, сте-
пенуваност на етническото им самосъзнание, сложния характер на етническата 
им същност и т.н.; 

– В бъдеще усилията следва да са насочени към създаването на обща ме-
тодологична рамка при преброяванията за събиране на информация за ромите, 
която да може да се прилага във всички държави членки. Тази необходимост е 
продиктувана от факта, че ромите са най-многобройното европейско малцин-
ство, и от общите проблеми, които следва да се решават.

С цел формулиране на ефективни национални и регионални политики и 
стратегии за интегриране на ромите и за обективна оценка на ефективността 
им е налице неотложна необходимост от подобряване на събирането на дан-
ни по етническа принадлежност чрез провеждане на редовен мониторинг. Чрез 
създадената методика до известна степен се разрешава проблемът с липсата на 
данни. С прилагането на съставения алгоритъм на изследването се събира ши-
рок набор от данни, свързани не само с демографските особености на ромското 
население. 

Независимо от наблюдаваните тенденции на намаляване на естествения 
прираст се наблюдава бързо нарастване на населението в градската гетоизи-
рана структура Харман махала. Спадът на раждаемостта е резултат основно 
от политиките за задържане на децата в училище и повишаване на тяхното об-
разователно ниво, както и на нарасналата емиграция, която има ограничаващ 
ефект върху броя на ражданията. Независимо че през последното десетилетие 
емиграцията е интензивна, тя не се съпровожда задължително с промяна на по-
стоянното местоживеене, тъй като в много от случаите миграционните процеси 
имат непостоянен, спорадичен характер. Връщайки се от чужбина със спестя-
ванията си, много роми закупуват недвижими имоти в други части на града и 
в околните села и независимо от промяната в статуса, доходите и семейното си 
положение запазват имотите си в ромския квартал в желанието си да запазят 
семейните, родовите, съседските взаимоотношения. Много силна роля върху 
формирането на етнотериториалната общност и отдалечаването на държавата 
изиграва изповядваната от нейните членове мюсюлманска религия и турският 
майчин език. Тези етнически признаци водят до формирането на мисълта за 
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отчужденост на турските роми (каквито са над 90 % от населението на Харман 
махала) освен от мнозинството, но и от останалите ромски групи. Наблюдава 
се процес на търсене на нова самоидентификация, на обособяване на етническа 
общност, свързана с турската идентичност. Това желание се засилва до такава 
степен, че ромите припознават Турция като своя родина и като страната, която 
би разрешила натрупаните им проблеми, като формират в своето съзнание един 
идеализиран образ, който по никакъв начин не отговаря на реалната действи-
телност. Всички тези процеси дават основание да направим извода за силното 
влияние на вътрешните фактори за пространствена сегрегация на ромите при 
формирането на ГГС в гр. Пловдив. 

Разработването на една успешна регионална политика ще бъде ефективна, 
при условие че се познава демографската ситуация, броя и локализацията на 
отделните етнически и религиозни общности и техните проблеми. Направеното 
изследване отчасти покрива тези нужди, но съществуват и много проблеми, на 
които трябва да се търсят пътища за тяхното разрешаване. От бъдещите инте-
грационни проблеми зависи на практика характера на демографските процеси 
и дали ромите ще копират репродуктивното и брачното поведение на мнозин-
ството. Интеграционните процеси ще определят и скоростта и интензитета на 
преминаването на ромите към четвъртата фаза на демографския преход. Тя е 
свързана с повишаване на изискванията за отглеждането на децата, повишаване 
на образователното ниво на ромите, тъй като икономическото им благосъстоя-
ние се явява един от най-важните фактори, влияещи върху промяната на цен-
ностите им. Тенденциите в демографското развитие показват, че нарастването 
на броя на ромското население ще продължава, което ще поддържа голямото 
търсене на жилища. Всички тези факти от своя страна ще представляват значи-
телни предизвикателства пред физическото планиране на нови жилища.
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Цел на настоящата статия е да се направи анализ на ефективността на политики-
те, насочени към ромската интеграция в България след приемането на страната ни в 
ЕС, на примера на градската гетоизирана структура – кв. Столипиново, гр. Пловдив, на 
основата на проведено анкетно проучване. От получените резултати се констатира, че 
успешните примери на ромска интеграция се дължат предимно на обхващане на ром-
ските деца от образователната система. Това постепенно задвижване на интеграцион-
ния процес чрез образование, наемане на работа и достъп до градските ресурси и др. е 
осъзнато и ценено и от самите роми. Кварталът има своето естествено развитие – почти 
без намеса на институции, гетото се саморегулира, повлияно положително от прилага-
ните през годините програми, като хората съжителстват заедно, без да създават особе-
ни конфликти. Проблемите, свързани със сегрегацията на населението в обособената 
гетоизирана общност и интеграцията й с българското мнозинство, са дългогодишни, 
сложни и трудни за решаване. 

Ключови думи: ромска етническа група, политики за интеграция на ромите, демо-
графски особености, приоритетни области, образование, труд, жилища,  градска гетои-
зирана структура, кв. Столипиново, гр. Пловдив
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Abstract: Roma integration is a long-term challenge for the government and 
society. It requires the coordinated implementation of consistent, targeted, active and 
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effective  policies, the mobilization of responsible institutions and the civil society 
in order to make progress in specific public spheres, to prevent discrimination and 
inequality, poverty and social  exclusion of the Roma. The aim of this study is to 
analyze the effectiveness of policies aimed at Roma integration in Bulgaria after 
the country’s accession to the EU, based on the example of a ghettoized structure – 
Stolipinovo district of the city of Plovdiv, and for this purpose, the case method has 
been used, presented through a questionnaire-based survey. The object of the study is 
the Roma population in Stolipinovo district of Plovdiv. Based on the survey conducted 
among 104  respondents from Stolipinovo district, the following conclusions were 
made:

• Stolipinovo district is a separate, homogeneous district in the city of Plovdiv, 
exhibiting specific problems, typical for the Roma community – unemployment, low 
education level, low health status; 

• Many of its inhabitants spend their entire lives there;
• The relative share of Roma with no health insurance remains high. No change 

has been established in that aspect, concerning the studied contingent;
• Spatial isolation and overcrowding make it very difficult to isolate contagious 

people and infectious diseases are often epidemic;
• Roma parents’ motivation for their children to receive education is not very 

high, although they all want their children to have a better education and a chance for 
a better future, which is normal for every parent;

• Many young Roma in the neighborhood are still without a proper education, 
leave school early, or don’t to go to school;

• The employment of the residents of Stolipinovo is diverse – some of them rely 
on aid and funds from relatives abroad, some are temporarily employed, others have 
small businesses, while most are begging;

• Segregation and poor housing conditions are the main factors that support the 
vicious circle of exclusion. Children continue to study (more than 95%of them) in 
segregated Roma schools in the neighborhood; 

• The Roma are caught in a vicious circle of secondary segregation not only 
in residential areas, but also in education and on the labor market. Prejudice in 
various areas leads to social exclusion and discrimination in education, health care 
and the labor market, and deepens the precarious living conditions by exacerbating 
prejudice.

Keywords: Roma ethnic group, Roma integration policies, demographic 
characteristics, education, labor, housing, urban ghettoized structure of Stolipinovo, 
Plovdiv

УВОД

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа. Около 6 млн. от 
тях са жители на Европейския съюз. Жертви на предразсъдъци или социално 
изключване, те продължават да бъдат най-обсъжданата малцинствена група в 
общественото пространство. Страховете от нарастването на техния брой често 
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се издигат като аргумент за ограничаване на правата им. Освен това нагласите 
към тях са продиктувани не толкова от лично съприкосновение и опит в общу-
ването с тези групи, колкото са повлияни от редица външни и вътрешни фак-
тори, от прилаганите политики на управляващото мнозинство, медийната про-
паганда и достигналия високи нива глобален национализъм (Пампоров, 2011).

Политиките и приоритетите в областите на интеграция на ромите се разра-
ботват на европейско, национално и местно ниво. 

През 2011 г. Европеската комисия призовава за създаване на национални 
стратегии за интегриране на ромите (НСИР). За да се гарантира наличието на 
ефективни политики в държавите членки, Комисията предлага тези стратегии 
да бъдат разработени или – ако вече съществуват, да бъдат адаптирани към це-
лите на ЕС за интеграция на ромите чрез целенасочени действия и достатъчно 
финансиране (национално, европейско и друго) за тяхното осъществяване. Тя 
предлага решения за преодоляване на съществуващите пречки пред по-ефек-
тивното използване на фондовете на ЕС и поставя основите на механизъм за 
наблюдение.

Рамката на ЕС за НСИР насърчава държавите членки (и държавите, обхва-
нати от процеса на разширяване) да възприемат всеобхватен подход към ин-
тегрирането на ромите, като използват политически, правни и финансови ин-
струменти, да създадат механизми за координация, консултации и мониторинг. 
Изпълнението на общата цел на рамката на ЕС за НСИР приключва през 2020 г. 
с насърчаване на равното третиране на ромите и тяхната социална и икономи-
ческа интеграция в европейските общества. Освен това тя определя конкретни 
цели за интегриране на ромите по отношение на достъпа им до образование, 
заетост, здравеопазване и жилищно настаняване, които държавите членки са 
приканени да одобрят.

През 2013 г. Съветът на Европа препоръчва ефективните мерки за инте-
гриране на ромите, залегнали в рамката на ЕС за ромите, да се подсилят с ак-
цента върху две хоризонтални области, а именно борбата с дискриминацията и 
намаляването на бедността. С нейното въвеждане от 2016 г. държавите членки 
се задължават годишно да докладват за напредъка в тези две области, което 
допринася за разработването на европейска система за мониторинг. Заключени-
ята на Съвета на Европа от декември 2016 г. относно ускоряването на процеса 
на интегриране на ромите потвърждават ангажимента на държавите членки. 
Вследствие на това в доклада на Комисията относно оценката на рамката на ЕС 
за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. се казва, че „ефек-
тивността при напредъка по отношение на целите за интегриране на ромите 
се оценява като цяло ограничена със значителни различия между отделните 
области и държави. Установено беше, че образованието е областта, в която 
има най-голям напредък (намаляване на преждевременното напускане на учи-
лище, подобряване на образованието в ранна детска възраст и задължител-
ното образование, но влошаване по отношение на сегрегацията). Усещането 
на ромите за здравния им статус се е подобрило, но обхватът на медицинско-
то обслужване продължава да бъде ограничен. Не се забелязват подобрения в 
достъпа до заетост, а делът на младите роми, които не са заети с работа, 
учене или обучение, дори се е увеличил. Положението с жилищното настаня-
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ване продължава да бъде трудно. Наблюдава се известен напредък по отноше-
ние на общата цел за борба с бедността. Антициганизмът и престъпленията 
от омраза продължават да будят сериозно безпокойство, въпреки доказател-
ствата за известно намаляване на дискриминацията на ромите при достъпа 
им до услуги в някои области.“

Инициативата Десетилетие на ромското включване 2005–2015 г. постави 
образованието за ромите като един от основните приоритети с цел създаването 
на регионална рамка за подобряване ситуацията на ромите. В Европа образо-
ванието е делегирано като компетенция на националните правителства. В мно-
го държави съществена част от реалното регулиране се изпълнява от местните 
или общинските власти. Въпреки това, както и с повечето други аспекти на 
публичната политика, международните конвенции и инструменти и междуп-
равителствени организации, като Европейския съюз (ЕС) и Съвета на Европа, 
допринасят за по-широката законодателна рамка, към която държавите се при-
държат. През периода 2005–2015 г. се забелязва прогресиращо увеличение на 
дейностите в областта на образованието за ромите.  

Започвайки в началото на 1990 г. с прехода от социализъм към демокрация, 
положението на ромите в Централна и Югоизточна Европа се превръща в част 
от международния дневен ред. Всички страни в региона ратифицират конвен-
циите, забраняващи дискриминацията, освен това тези харти са допълнени от 
редица специфични европейски инструменти, адресиращи проблемите на ром-
ските общности.

Интегрирането на ромите е сложен и комплексен процес с изключително 
значение за просперитета на цялото българско общество, за неговата социална 
и етническа сигурност. Извън България редица международни фактори отпра-
вят основателни препоръки във връзка с еврочленството на страната ни, като 
оценяват, че са необходими сериозни практически действия в посока пълноцен-
но интегриране на ромите в българското общество. Влизането на страната ни в 
Европейския съюз през 2007 г. поставя началото на редица опити за решаването 
на широк кръг от проблемите с ромите и ромските гета.

Целта на настоящото изследване е да направи анализ на ефективността 
на политиките и приоритетите в областта на интеграцията на ромите в ром-
ското гето в кв. Столипиново, гр. Пловдив, след приемането на България в ЕС 
(2007 г.).

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

В настоящото изследване са използвани различни подходи, чрез които се 
изясняват причините, факторите и процесите, влияещи върху интеграцията на 
ромите в България. Използван е казус методът, чиято същност според Илиева 
(2022 г.)  се състои в задълбочено проучване на едно лице, група или събитие. 
В казус метода почти всеки аспект от живота и историята на субекта се анали-
зира, за да се търсят модели и причини за поведение. Този подход позволява 
постигането на задълбочено разбиране на нуждите и опита на целевите групи, 
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въз основа на което се правят конкретни изводи и препоръки относно ефектив-
ността и пропуските в политиките, насочени към тези групи.

Като инструмент при прилагането на казус метода в настоящото изслед-
ване се използва анкетното проучване, което има за цел да анализира нагласи-
те и промяната в степента на интегрираност на ромите в кв. Столипиново, гр. 
Пловдив, като резултат от провежданите политики и стратегии. Анкетата цели 
да бъде констатирано наличие на промяна в нагласите на ромите във връзка с 
нуждата от образование и с желанието им да посещават училище, в отношение-
то на родителите към образованието и на децата към училището, наличие или 
липса на промяна в жилищните условия, в здравния статус, в трудовата заетост 
на ромите от квартала. Резултатиге от анкетното проучване ще спомогнат за 
дефиниране на факторите, които формират и изменят поведението на ромите, и  
на наличието или липсата на положителен ефект от Европейските програми и 
фондове, до които страната има достъп с членството си в ЕС. Анкетата съдържа 
14 въпроса (Приложение 1), които за задачите на проучването са разделени  в 
пет приоритетни области: 

• демографски особености – представени от 3 въпроса;
• образование – 4 въпроса; 
• труд (заетост) – 4 въпроса;
• здравеопазване – 1 въпрос;
• жилища (благоустрояване) – 2 въпроса. 
Отговорите на въпросите в анкетата дават представа за наличието или лип-

сата на промяна в образователния, жилищния, здравния и трудовия статус на 
ромите в Столипиново през годините на членство на страната ни в ЕС, което е 
показателно за степента на успеваемост на политиките и инициативите за ин-
теграция на този етнос.

Въпросите според съдържанието и структурата биват отворени и затворе-
ни. 

Отчетен е фактът, че затворените въпроси, при които са дадени за избор 
няколко отговора, се попълват по-бързо и и от по-голям брой респонденти и въз 
основа на тях се правят по-точни и по-надеждни заключения, тъй като субекти-
визмът е минимизиран значително. Предимство на тези въпроси е сведената до 
минимум възможност за намеса на интервюиращия в отговорите на респонден-
та. Отворените въпроси отнемат по-дълго време за отговор и анализ, тъй като 
предоставят възможност за свободен отговор, но дават по-богата и детайлна 
информация.

В изследването участват 104 респондента, като по-голямата част от тях са 
на възраст под 30 години. Прави впечатление значителното участие на жените 
респонденти – 78 % срещу 22 % на мъжете, които вероятно са трудово анга-
жирани по време на анкетното проучване. Респондентите в значителна част са 
семейни (90 %) и имат до 2 деца.

5 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Квартал Столипиново е квартал в район „Източен“ на гр. Пловдив, на юж-
ния бряг на река Марица (фиг. 1, 2). Той е една от най-големите ромски ге-
тоизирани структури в Източна Европа. Според Асенов (2018 г.) обособените 
гетоизирани структури са ареали на скрита или невидима география, гета, ма-
хали и др. Наричани с различни имена, това са градски територии, характерни 
с тяхната субкултура, индигенизация, етническо смесено население, компро-
метирана инфраструктура и хаотично застрояване. Столипиново не е обикно-
вен квартал в смисъла, в който обичайно се използва тази дума. В него живеят 

Източник:        Доклад от картографиране на кв. Столипиново – 
Европейска столица на културата Пловдив 2019 

Фиг. 1. Административни граници на квартал Столипиново 
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около 60 000 души, което по численост на населението си е с размерите на един 
среден български град. Населението му е мозайка от ромски етноси, християни, 
мюсюлмани, много бедни, много богати жители, средна класа, мнозинство от 
спазващи законите хора, наркодилъри, патриархални консерватори и по-свобо-
домислещи. Почти без да има каквато и да било намеса на институции, гетото 
се саморегулира, като хората съжителстват заедно, без да създават особени кон-
фликти. Границите на градската гетоизирана структура съвпадат с администра-
тивните граници на квартал Столипиново. 

Ситуацията на неравнопоставеност, произтичаща от десетилетия живот в 
два различни свята и наложена в гетото, изглежда много по-непреодолима и 
същевременно по-утвърждаваща се и приемлива и за ромската общност, и за 
обкръжаващото я мнозинство. 

Всички тези отрицателни характеристики на гетото правят интеграцията 
на ромите едно от най-големите предизвикателства пред предназначените за 
това политики в България.

Демографски особености на кв. Столипиново

Столипиново е населен с три етноса: турци, роми и българи. Турците са на-
следници на старо пловдивско мюсюлманско население от махали, които днес 

Източник: Град в града; Надежда Илиева ; София 2022 г. 
Фиг. 2. Местоположение на квартал Столипиново в грани-

ците на гр.  Пловдив 
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са в центъра на града. В началото на XX век общината им дава земя в крайград-
ското селце. Това население продължава да е свързано с вътрешната Хаджи 
Хасан махала, но с времето в Столипиново идват и семейства от други части на 
града и от други населени места. 

Столипиново има трайна и устойчива, запазена от предишните поколения 
характеристика. Повечето роми се идентифицират като турци, румънци, дори 
българи. Оказва се, че идентичността е по-скоро социална и екологична катего-
рия – през поколенията семействата преливат постепенно през етническите гра-
ници, като възприемат предписваните от новите им общности начини на живот.

От анкетното проучване се вижда, че повечето от представителите на ром-
ския етнос в кв. Столипиново са на възраст до 45 години (фиг. 3). Данните от 
Националния статистически институт показват една значително по-различна 
възрастовата структура на населението – делът на децата и подрастващите (до 
15-годишна възраст) е двойно по-голям (30 %) от този в населението в България 
(15 %). Това важи и за младите хора до 40-годишна възраст. Друга особеност 
на ромското население е по-ниската средна продължителност на живота, като 
причини за нея могат да се посочат бедността, липсата на здравна култура, ло-
шата хигиена, замърсеността на въздуха особено през зимата, липсата на озе-
леняване на откритите площи и на общинско почистване на улиците и други 
комплексни фактори. 

Определянето на типа на едно домакинство се оказва твърде трудно, тъй 
като на едно място живеят различни поколения, но такава количествена оценка 
не е от особено значение предвид целите на изследването. 

55%
28%

10%
3% 4%

от 15 до 25 от 26 до 35 от 36 до 45 от 46 до 55 от 56 до 65

Фиг. 3. Разпределение на респондентите по възраст



69

Според броя на децата в семейството (фиг. 4) се наблюдават следните осо-
бености: преобладават тези с две деца (52 %), следвани от групите с едно  дете 
(22 %), три деца (15 %), четири деца (9 %) и нямам деца (2 %).

Могат да се добавят някои особености, които са забелязани, но не са отче-
тени в анкетата. Ромската общност в кв. Столипиново е силно консервативна, 
със запазени патриархални традиции. Поколенията в голямата си част са зави-
сими едни от други и силно свързани. Валидността на брака е силно контроли-
рана от общността, не се усеща нужда да се прибягва до гарантирането му от 
държавните институции и закона. Гражданският брак се възприема от местните 
по-скоро като допълнителен ритуал, с който да се доближат до традициите в 
българското общество. Въпреки това делът на гражданските бракове е много 
висок и обхваща две трети от брачните двойки. Основна мотивация за несключ-
ването на официален брак са социалните помощи, от които се възползват са-
мотните майки.

Масовото обедняване на населението, семейно-битовите конфликти, осо-
беностите на ромския етнос, разпространението и употребата на алкохол и нар-
котични вещества и свързаната с това вторична престъпност, огнища на между-
етнически конфронтации, нивото на престъпността сред подрастващите – ре-
зултат от липсата на семейно възпитание и родителски контрол, увеличаване на 
броя на децата, които не посещават училище и не участват в учебно-възпита-
телния процес – това е обстановката в област Пловдив, както и в кв. Столипи-
ново, според областната дирекция на МВР.

22%

52%

15%
9% 2%

1 дете 2 деца 3 деца 4 деца нямат деца

Фиг. 4. Разпределение на респондентите по брой родени деца
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Подобно на националните приоритети на страната, свързани с интеграция-
та на ромите, и община Пловдив полага неимоверни усилия в това отношение и 
насочва своите мерки и изгражда стратегия за интегриране на общността чрез 
различни програми и инициативи по следните приоритетни области: Образо-
вание, Здравеопазване, Жилищни условия, Заетост, Върховенство на закона и 
недискриминация, Култура и спорт.

ПОЛИТИКИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ С ЦЕЛ ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

Приоритетна област „Образование“

Образователната интеграция на децата и учениците от етническите мал-
цинства е политика, стъпваща върху въвеждането на интеркултурно образова-
ние и десегрегацията. От 2004 г. до 2020 г. към МОН е създаден Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
(ЦОИДУЕМ)  във връзка със специалната Стратегия за образователна инте-
грация, разработена от министерството. Приетата през 2021 г. Стратегическа 
рамка за развитие на образованието „България 2030“ съдържа като специална 
приоритетна ос „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна 
интеграция“.

Инициативите в тази област целят получаване на равен достъп до качест-
вено образование и по-висок образователен статус, отговарящ на нуждите на 
пазара на труда, обхващане и задържане на ромските деца и ученици в обра-
зователната система. По-конкретно в тази насока в община Пловдив се работи 
по стартиране на различни инициативи за предоставяне на равни гарантирани 
права до качествено образование.

Инициативите за постигане на целите са заложени в Плановете на действие 
на общините на територията на област Пловдив. Регионалният инспекторат по 
образование – Пловдив е водеща отговорна институция за изпълнение на цели-
те в приоритет „Образование“, които изцяло засягат кв. Столипиново.

Кварталът разполага с две училища и една детска градина (неработеща).
Анализът на отговорите от проведеното в квартала анкетно проучване 

(фиг. 5) показва, че голямата част от възрастовата група над 25 г. е без образо-
вание (40 %) или само с начално образование (30%), докато за групата 16–18 г.  
тези проценти намаляват двойно и тройно – без образование са 13 %, само с 
начално образование – 15 %. По отношение на завършилите основно образо-
вание (7-ми клас) възрастовата група 16–18 години бележи два пъти по-голям 
дял в сравнение с тези над 25 години – съответно 50 % и 25 %. Тази особеност 
се запазва и в продължаващото обучение до 9–11 клас, като се отчита и един 
сериозен дял от една трета (17 %) на учащи на 17 години. Завършилите средно 
образование са на възраст 19 години и са 8 респондента, т.е. това е младото по-
коление, което сега се възползва най-силно от интегриращи програми и е субект 
на интегриращи политики през изминалите почти 15 години.

Три от въпросите в анкетата са насочени към нагласите на респонденти-
те към образованието, което се очертава като един от най-важните фактори за 
интеграцията на ромите като цяло. Наблюдава се значителна промяна в осъз-
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наването на образованието като ценност за ромското общество и интерес буди 
мнението на по-възрастните за  нуждите и ефекта от образование. Всички от 
респондентите смятат, че децата трябва да имат образование, като 89 % от тях 
посочват за препоръчително завършване на средно образование.

Има и друг аспект на промяната в нагласите за образование на ромските 
деца. След смяната на политическата система от социализъм към демокарация 
грижата на държавата за малцилствените групи спада и понастоящем като че 
ли единствено социалните помощи са причината ромските деца да посещават 
училище. Финансовите стимули са тези, които  карат родителите да насърчават 
децата да присъстват в клас.

Според данни от социологически интервюта на Международния център за 
изследване на малцинствата и културните взаимодействия през 2003 г., цитира-
ни от Националния съвет по етнически и демографски въпроси при Министер-
ския съвет, малко деца от квартала посещават ежедневно училище. Повечето 
го правят с месечни прекъсвания, ходене на всеки 10 дена или почти никакво 
явяване и така събират повече от 1–2 месеца отсъствия. Те са пускани да преми-
нат в по-горен клас от учителите въпреки неусвоения материал. Езикът е една 
от основните пречки за образованието. Другата е, че повечето деца са в квар-
талното училище, което предлага много ниско ниво на култура и образование.

Община Пловдив провежда политика, свързана с подобряване качествата 
на човешкия ресурс. За периода 2007–2014 г. тя заедно с учебни институции и 
неправителствения сектор е бенефициент по общо 53 проекта на стойност 4438 
хил. лв. Част от тези проекти е свързана с интегриране на ромското население, 
насочено към преодоляване на преждевременното отпадане от училище, подо-
бряване на образователното му равнище и др. Друга част от проектите е свър-
зана с реализация на стратегическата цел за „обучение през целия живот“ и т.н.

30%

12%

5%7%

46%

1 до 4 клас 5 до 8 клас

без образование завършено средно или започнато

основно образование

Фиг. 5. Разпределение на респондентите по завършено образование
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В Столипиново има две училища – ОУ „Пенчо Славейков“ и СОУ „Най-
ден Геров“, които са сегрегирани. В тях ромските ученици преобладават, често 
достигат и до 100%. Нивото на образованието е много по-ниско, отколкото в 
смесените училища. Учебната интеграция се затруднява от липсата на контакти 
с български съученици и от недостатъчните контакти с макрообществото. Отго-
ворът на въпрос № 8 „В кварталното училище ли ще ги запишете /сте ги запи-
сал?“ показва, че 92 % от жителите желаят или са записали децата си в квартал-
ното училище, а само 8 %  искат децата им да учат в друго училище. Причина за 
това на първо място е близостта на училищата до домовете на учениците, което 
е удобство за тях. На второ място е липсата на информация за училищата из-
вън квартала, за неромските, смесени училища, което лишава родителите да се 
възползват от възможностите, предлагани в тях за образованието на децата им, 
причина за което, от една страна, е че, голяма част от жителите прекарват целия 
си живот в квартала, а от друга – слабата връзка на тези училища с родителите 
роми. Тази ситуация е сериозна предпоставка за сегрегация. 

От 2006 г. до настоящия момент различни ромски НПО реализират проекти 
за десегрегация на т.нар. „ромски училища“ в седем български града, финан-
сирани от Програмата за насърчаване на ромското участие на Институт „От-
ворено общество“, с цел да ce повиши качеството на образование на ромските 
деца чрез преместването им от сегрегираните „гето-училища“, намиращи ce в 
големите ромски квартали, в смесени училища в българските квартали на гра-
да. В рамките на тези проекти ce финансира ежедневното транспортиране на 
ромските деца от ромските квартали в училища извън тях, както и мерки за тях-
ната социална и педагогическа адаптация в етнически смесените училища. По 
данни на МОН и МТСП в тези проекти са включени около 1200 ромски деца, 
но по данни на организациите, които реализират проектите, броят на децата е 
близо 3000.

Проучване на Български хелзинкски комитет от 2005 г. сочи, че ромските 
деца, участващи в проектите за десегрегация, показват успех на тестовете по 
български език и математика, който е с близо цяла единица по-висок в сравне-
ние с успеха на своите връстници, обучаващи ce в сегрегирани ромски училища. 
Това може да ce интерпретира като ясен индикатор за по-доброто качество на 
образование в етнически смесена среда. През 2013 г. се осъществява такъв про-
ект, който събира ромски и неромски деца в едно училище. Близо 200 ромчета 
са откарвани всеки ден с автобуси от Столипиново в центъра на Пловдив. След 
изчерпване на субсидиите от Ромския образователен фонд обаче Градският съ-
вет на Пловдив не гласува продължаването на проекта. 

Друг осъществен проект, свързан със социалната и обществената интегра-
ция, е „Пловдив Заедно: премахване на гетата и границите в кв. Столипиново – 
Пловдив“ на Сдружение „Столипиново – Европа 21 век“ – Пловдив. Дейнос-
тите по проекта са организиране на обучителни творчески курсове за деца от 
ромската общност в Столипиново с интерес към фотографията и провеждане на 
спортни дейности – всяка седмица с деца и младежи между 10- и 17-годишна 
възраст в обособени офис ателиета и на стадион „Вратцата“ в квартала.

Белгийската артистична компания „Les Nouveaux Disparus“ организира в 
рамките на три дни (06–08.11.2019 г.) работни срещи и творчески работилници 
с деца и младежи от СУ „Пенчо Славейков“ в кв. Столипиново. Заниманията 
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се провеждат в извънучебно време, пригодени са за две възрастови групи и са в 
три артистични дисциплини (актьорска игра, пеене и танц). Всяка от творчески-
те работилници е с продължителност 1 час. Екипът на „Les Nouveaux Disparus“ 
включва четирима артисти (актьор, певец и танцьори), а в заниманията се вклю-
чиха и някои от учителите. „Les Nouveaux Disparus“ е една от артистичните 
компания, част от Асоциацията на пътуващите театри „СИТИ“, които oт 1 до 10 
юни 2019 г. изградиха 3 големи артистични лагера в кв. Тракия, кв. Столипино-
во и на Гребната база. 200 души артистичен и технически екип споделят своето 
изкуство с гражданите и гостите на Пловдив като част от проекта „Пловдив 
Каравана“. Различни видове занятия се провеждат периодично през 2019 г. За-
нятията са отворени за всички желаещи над 13 години. 

Проект „Мобилно училище Столипиново“ предлага възможност за креaтив-
но, неформално образование, директно на улицата, в една от най-бедните части 
кв. Столипиново, Пловидв, България. През октомври 2019 г. четирима учители 
от кврталното училище „Пенчо Слвейков“ стават част от инициативата. Веднъж 
седмично преподавателите зедно с екипа по проекта провеждат работилници 
на улицата, пред импровизираните къщи на жителите на квартала, През зимата 
учителите събират желаещите деца от квартала,  след което всички заедно се 
отправят към училището, където се провеждат заниманията. Комбинираният 
подход межу формално и неформално образование на екипа от „Мобилно Учи-
лище Столипиново“ и преподавателите от училище „Пенчо Славейков“ играе 
ролята на мост между семействата и училищетото.

Община Пловдив провежда политика, свързана с подобряване качествата 
на човешкия ресурс. За периода 2007–2014 г. тя заедно с учебни институции и 
неправителствения сектор е бенефициент по общо 53 проекта на стойност 4438 
хил. лв. Част от тези проекти е свързана с интегриране на ромското население, 
насочено към преодоляване на преждевременното отпадане от училище, подо-
бряване на образователното му равнище и др. Друга част от проектите а свър-
зана с реализация на стратегическата цел за „обучение през целия живот“ и т.н.

 Информацията за осъществени проекти не е изчерпателна, но целта е не да 
се изброят и дефинират количествено всички проекти, а да бъде показана тен-
денцията на увеличаването им и наличието им в годините след приемането на 
България в ЕС, подкрепени и финансирани по различни европейски програми, 
и най-чвече конкретно тези, касаещи ромската интеграция в кв. Столипиново, 
гр. Пловдив.

Приоритетна област „Труд“ („Заетост“) 

Цел на инициативите от тази област е предоставянето на равни възмож-
ности за реализация на ромите на пазара на труда и повишаване броя на заетите 
сред тях чрез адаптирането им към професионалните потребности.

Мерките за постигане на целите са заложени в Плановете за действие на 
общините от област Пловдив. Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 
Пловдив и териториалните дирекции „Бюро по труда“ в област Пловдив са во-
дещите отговорни институции за изпълнение на целите в приоритет Заетост.

Бедността и безработицата са изключително на високо ниво. Бедността не 
засяга еднакво всички членове на домакинството. Децата от ромски произход са 
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най-уязвимите и са изправени пред многостранна неравнопоставеност. Над 60 
% от ромите в Столипиново, които живеят  в домакинства с доходи под нацио-
налния процент за риск от бедност, са деца и младежи под 18 години. С риск от 
бедност са 95 % от домакинствата с четири или повече деца. За домакинствата 
с две или повече деца заетостта на жените не е достатъчна за преминаване на 
относителния праг за риск от бедност. Добре изразена разлика има само в дома-
кинства с едно дете или без деца, ако поне една от жените работи.

Проблемът с безработицата в кв. Столипиново, гр. Пловдив е сериозен. 
Общината ежегодно взема мерки за борба с него. Включва социалната група 
в различни инициативи. За периода 2007–2015 г.  с цел постигане на по-голям 
ефект в интегриране на етническите малцинства на трудовия пазар се изпълня-
ва приоритет „Заетост“ от международната инициатива „Десетилетие на ром-
ското включване 2005–2015 г.“.

Променената макроикономическа ситуация в страната води до изключ-
ването на голяма част от ромите от пазара на труда и до постоянно възпро-
извеждане на много високи нива на безработица в общността им, както и на 
заетост в по-нископлатени дейности. Те са по-неконкурентни от останалите, 
когато сравняваме квалификацията и образованието им, социалната репутация 
за трудовия им статус, социалния им капитал. Тези безработни лица са обект на 
специални грижи от страна на службите по заетостта. Голяма част от предста-
вителите на ромската общност са продължително безработни трудоспособни 
лица, получаващи социални помощи. Те са с ниски шансове за устройване на 
работа на първичния пазар на труда и затова се нуждаят от специфични мерки 
като Националната програма „От социални помощи към осигуряване на зае-
тост“ (ОСПОЗ).

На базата на съпоставителен анализ и получените данни от общините и 
Регионална дирекция за социално подпомагане 73 % от ромското население в 
област Пловдив живеят от социални помощи. Много жители извършват по две 
или три дейности едновременно от съвсем различен характер и в същото време 
отделни респонденти остават „безработни“ за анкетата.

На въпросите от приоритетна област 4 ,,Трудова заетост“ две пети от мъже-
те (40 %) и една пета от жените (20 %) заявяват, че към момента на провеждане 
на проучването  работят. Особено занижен е резултатът при жените. Много от 
тях работят в махалата и са заети предимно в търговията на дребно, павилиони 
за бързи закуски и подобни търговски обекти. На въпроса „Работя на трудов 
договор“ и „Работя сезонно“ отговорят 66 % от респондентите. Сезонната ра-
бота се състои по-скоро в пътуване до чужбина и доходи оттам. Голяма част от 
мъжете (а и жени) пътуват и с години живеят в Германия.

В отговора въпрос № 9 „Промяна в трудовия ви статус в последните 5 годи-
ни?“ 90 % от анкетираните не отчитат такава промяна. Възможно е причината 
да бъде и тази, че анкетите са попълнени от голям брой жени, които в голяма 
част от времето си се занимават с домакинството. 

От отговора на въпрос 12 „Как се изхранва семейството Ви?“ става ясно, че 
голяма част от ромите работят и живеят в Германия, Великобитания и Испания 
и че 42 % от  анкетираните получават парични трансфери от членове на дома-
кинството (деца, родители, братя и сестри), работещи в тези страни. Достъпът 
на българските роми до трудовите пазари на страните от Европейския съюз 
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играе ролята на буфер в напрежението, възникнало заради нарастващата нерав-
нопоставеност на ромите на пазара на труда в България. 

Икономическата активност в сивата икономика и други доходоносни дей-
ности са често явление сред ромите, както личи от голяма част от отговорите 
им („просим“, „почистваме тавани“, „събираме хартия“, „препродаваме мета-
ли“, „в строителството“, „викат ни за селскостопанска работа“ и т.н.). Данните 
за нерегламентирана и неофициална икономическа дейност пораждат сериозни 
въпроси. Респондентите заявяват, че много от просещите роми биха предпоче-
ли да са наети на работа.

Респондентите са единодушни в отговорите на въпрос № 13 „Какви преч-
ки срещате при започване на работа?“ (фиг. 6). В България дискриминацията, 
основаваща се на етническа расова или религиозна основа, е конституционно 
забранена и наказателно преследвана. Международните договори и вътрешното 
законодателство гарантират на всяко лице, принадлежащо към етническо или 
религиозно малцинство, правото на равенство пред закона и на равна защита 
от закона. Фактически обаче ромската общност по ред причини продължава да 
се намира в ситуация, която отразява и възпроизвежда дискриминационно от-
ношение в трудовите отношения, от страна на правозащитните институции – в 
МВР, прокуратурата, съда и затворите и др.

Приоритетна област „Жилища“

След приемането на България в ЕС гетата са едни от обектите на различни 
интеграцонни политики, които ЕС налага като задължителни за провеждане. 

31%

69%

че сме без образование че сме роми

Фиг. 6. Разпределение на отговорите на въпрос №13 „Какви пречки срещате при 
започване на работа?“
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Целта на инициативите е благоустрояване на кварталите и районите, населени 
с лица от етнически общности, чрез регулиране на териториите и подобряване 
на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура, позволя-
ваща деконцентрацията на тези компактни групи.

Мерките за постигане на целите са заложени в Плановете за действие на 
общините от област Пловдив. Общинските администрации съвместно с Регио-
нален отдел „Национален строителен контрол“ към РДНСК ЮЦР са отговорни 
институции за изпълнение на целите в приоритетна област „Жилищни усло-
вия“.

Според Доклада за изпълнението на съвместния меморандум по социал-
но включване на Република България „делът на незаконно строителство в пло-
вдивския квартал достига до 90 %“. Инфаструктурата на ромските квартали 
е неадекватна и остаряла. Различни проучвания сочат, че по-голямата част от 
жилищата са незаконно построени. Поради незаинтересоваността на институ-
циите рязко е спаднал контролът върху незаконното застрояване на тротоарите 
и улиците. На много места улиците са преградени от незаконните строежи. В 
някои от тях са вградени електрически стълбове, а части на други са върху тро-
тоарите на улиците. Масово е стесняването им до малки процепи, през които е 
невъзможно да минат линейки и да достигнат до домовете на нуждаещите се от 
спешна помощ лица, а също се създават сериозни пречки за осигуряването на 
транспортни услуги в махалите. 

Събарянето на незаконните постройки е тромав процес поради обжалва-
ния на заповедите за премахване и дългите съдебни дела. Кварталът има 12 
млн. лева задължения за ток.

Много от ромите в Столипиново живеят в изградените през 80-те години 
на ХХ в. панелни блокове. Според някои източници този дял е 98 %. Много от 
жилищата са просто нелегално изградени бараки от ламарина, дърво и тухли 
в покрайнините на квартала. В едно жилище живеят минимум 4 души. Дома-
кинствата са изключително разнообразни – от тотално декласирани индиви-
ди (най-вече жертви на наркозависимост), през стереотипния медиен образ на 
„циганина“, през „средната класа“ със собствени жилища и богати семейства 
от различен тип. Едно до друго живеят семейства с различен културен и социа-
лен капитал извън махалата – тоест с различни възможности да прогресират в 
контекста на сегрегация и стигматизация в българското общество. В западния 
край на квартала жителите смятат себе си за по-споснобни да се справят в раз-
лични ситуации и по-интегрирани в сравнение с жителите от други части на 
квартала.

Теренни изследвания през 2018 г. в осем големи ромски махали в областни 
центрове показват, че на повечето места през последните години са правени 
ремонти на канализационната система, пътища, ел. стълбове и т.н. Проблемът 
обаче е, че в половината от случаите – вкл. в Пловдив (Шекер махала и Сто-
липиново), при изграждането са допуснати редица грешки и неточности и  на 
практика мръсната вода не изтича, а залива улици, дворове и къщи. В резултат – 
ромите упрекват още повече общинските съвети в корупция и институционален 
расизъм.

От проведената анкета на въпрос №11 „Промяна в жилищните условия?“ 
100 % отговорите са „не“. От отговорите на респондентите ясно личи, че жи-
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лищните  условия са в непроменен лош вид. Оказва се, че прилаганите полити-
ки и стратегии нямат особен ефект върху квартала.

На въпрос № 14 „От колко години живеете в жилището си?“ по-голямата 
част от отговорите са „Винаги съм живял/а тук“, 3 отговора – „От скоро“. Обо-
собеното гето е формирало дългогодишни отношения в една затворена общ-
ност, от която голяма част от жителите на Столипиново не излизат. Те създават 
семейства и отглеждат децата си в тази общност и не напускат пределите й, като 
сами правят този избор.

Приоритетна област „Здравеопазване“

Целта на инициативите от тази област е да бъде подобрено качеството на 
здравното обслужване и осигуряване на по-добър здравен статус при равен дос-
тъп до здравна помощ, услуги и превантивни програми за ромското население. 
В тази връзка се инициират различни мерки.

Мерките за постигане на целите, засягащи ромските общности в област 
Пловдив, като част от които е кв. Столипиново, са заложени в Плановете за 
действие на общините на територията на област Пловдив. Регионалната здрав-
на инспекция – Пловдив е водеща отговорна институция за изпълнение на це-
лите в приоритет „Здравеопазване“. Изпълнението тези цели в съответствие 
с Приоритет 1, Подприоритет 1.3 „Повишаване качеството и ефективността 
на здравните услуги“ от Националната програма за развитие: България 2020 
и ще допринесе за изпълнението на целите по Приоритет 2 „Здравеопазване“ 
от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
2021–2030. 

На поставения в анкетата въпрос №10 „Промяна в здравния Ви статус в 
последните 5 години?“  90 % отговарят, че няма никаква промяна.

Здравето на жителите е много занижено. В квартала има едно ДКЦ. Стан-
дартът и здравната култура са много под средното ниво. Често има случаи на 
ХИВ, СПИН и т.н. През 2006 г. в квартала избухва тежка хепатитна епидемия, 
която се пренася в по-слаба форма и в другите ромски махали. Лошите бито-
ви условия са причина за възникването на епидемии от чревни инфекции през 
летните месеци. Изключително чести са кожните инфекции, особено микозите.

През 2018 г. община Пловдив и Федералният съвет на Швейцария подпис-
ват споразумение за изпълнение на проект „Всички заедно – за по-добро обра-
зование и здраве“ на обща стойност 1 077 495 лв. Проектът е по „Програма за 
насърчаване на социалното включване на ромите и другите уязвими групи“ на 
Българо-швейцарска програма за сътрудничество и има за цел образователната 
и здравна интеграция на ромите и други уязвими групи, живеещи на територия-
та на кв. Столипиново в Пловдив, както и в град Куклен. Като част от проект-
ните дейности е строителството на Здравен център към ДКЦ „Изток“ с пет ме-
дицински кабинета, а също и изграждането на Образователен център в двора на 
училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ в кв. Столипиново. В сградата 
на Образователния център се провеждат разнообразни извънкласни дейности, 
които имат за цел намаляване на броя на отпадащите ученици от малцинствен 
произход. Новоизградените медицински кабинети към ДКЦ „Изток“ са обо-
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рудвани със съвременна диагностична апаратура и в тях работят специалисти 
в областта на общата медицина, педиатрията, акушерството и гинекологията. 
Проектът финансира също така инфраструктурни дейности по облагородяване 
на дворното пространство и изграждане на две детски площадки на територия-
та на ДГ „Лилия“ в кв. Столипиново.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемите, които стоят пред ромската общност в кв. Столипиново, се 
натрупват от дълго време, сериозно задълбочени са и са трудно разрешими. 
Това се доказва не само от направения анализ в настоящата статия, но и от мно-
гократните опити тези проблеми да бъдат разрешени на европейско, национал-
но и локално ниво. Предвидените за целта инициативи, политики и дейности, 
ориентирани по отделни приоритни оси, и тяхното изпълнение среща редица 
трудности по много и твърде сериозни причини. 

Сред първите в класацията трудности са тези, свързани със заетостта и тру-
довите доходи, които биват посочвани като сериозно засягащи домакинствата 
на българските граждани от ромски произход. Тяхната реализация на трудовия 
пазар е значително затруднена и по този начин се генерират много високи нива 
на безработица. Едни от приините са предразсъдъците и етническата дискри-
минация, спъващи интегрирането на ромите на пазара на труда. Друга основна 
причине е променената макроикономическа обстановка в страната, която по-
ставя ромите в неконкурентна ситуация, като се сравнява квалификацията и 
образованието им, социалната репутация за трудовия им статус, социалния им 
капитал. Те са с ниски шансове за устройване на работа на първичния пазар на 
труда и затова се нуждаят от специфични мерки. Безработните лица са обект 
на специални грижи от страна на службите по заетостта, но независимо от по-
лаганите от тяхна страна усилия, голяма част от представителите на ромската 
общност са продължително безработни трудоспособни лица, получаващи со-
циални помощи. Както сочат данните от Регионална дирекция за социално под-
помагане, 73 % от ромското население в област Пловдив живеят от социални 
помощи. В същото време част от тях са ангажирани в други нерегламентирани 
икономичеки дейности.

Както и за тази приоритетна област, така и за останалите – жилища, здраве-
опазване и образование, има необходимост от изключително много усилия, вре-
ме и работа, за да се преодолеят трудностите за интегиране на ромите, имайки 
предвид спецификата на техния етнос, традициите, културата, езиковите барие-
ри, религиозните схващания, капсуловането му в определени граници, немалкия 
му брой и др. Въпреки заложените мерки в плана на Пловдив и други норматив-
ни документи за интеграцията на ромите са отчетени минимални, дори нулеви 
резултати. Създава се впечатление за безсилие от страна на месните власти при 
решаване на проблеми с незаконното строителство и някои ремонтни дейности, 
здравното обслужване, провеждането на различни социални мероприятия и др.

От направеното анкетно проучване по приоритетни области може да се на-
прави изводът, че приложените дейности по приоритетна област образование 
има най-благоприятно развитие и ефикасност в кв. Столипиново в сравнение 
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с инициативите, политиките и дейностите по останалите приоритетни области 
след приемането на България в ЕС. Въпреки немалкото мерки, програми, дей-
ности на различни организации и по различни проекти, положените усилия все 
още не са напълно достатъчни, за да се преодолеят спънките по интегриране на 
ромското население от квартал Столипиново. 
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Приложение 1
Анкета2

1. Вашият пол
мъж
жена

2. Вашата възраст
15-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Над 65 г.

3.Образование
Без образование
Основно
1-4 клас 
5-8 клас
Средно
Висше
Не зная
Не желая да отговоря

4. Трудова заетост
Работя на трудов договор
Работя сезонно
Работя каквото намеря
Общ работник без осигуряване
Не работя
По майчинство/соц.осигоровки получавам
Имам бизнес
Продвач на пазара
Друго .........................................................................................

5. Деца в семейството
Без деца
1 дете
2 деца
3 деца
4 деца
Повече от 5 деца.

2 Резултати от Етнографско изследване на общностите в кв. Столипиново с екип Петър Ки-
рилов, Никола Венков, Геника Байчева, Росица Кратункова, Димитър Панчев.
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6. Искате ли децата Ви да получат образование? ......................
7. До кой клас желаете да се обучават децата Ви? ....................
8. В кварталното училище ли ще ги запишете /сте ги записал?

Да
Не

9. Промяна в трудовия Ви статус в последните 5 години?
Да ................................................................................ (каква ?)
Не 

10. Промяна в здравния Ви статус в последните 5 години?
Да ................................................................................ (каква ?)
Не

11. Промяна в жилищните условия?
Да ................................................................................ (каква ?)
Не

12. Как се изхранва семейството Ви? .........................................
13. Какви пречки срещате при започване на работа?
14. От колко години живеете в жилището си? ...........................

6 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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НАГЛАСИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ В ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 

И УПРАВЛЕНИЕТО В КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ

Диляна Стефанова1

DOI: 10.35101/prg-2022.1-2.5

В статията се проследява доколко и как заинтересованите страни възприемат кар-
ста и какви са нагласите и готовността им за създаване и прилагане на регулации за 
земеползване и управление на карстови територии. Изследването е осъществено чрез 
анкетно проучване на представители на три заинтересовани страни – власти, туристи-
чески бизнес и НПО (пещерни клубове и сдружения). В заключение са направени ня-
кои по-важни изводи, обобщени в следните направления: необходимост от регулации, 
готовност за създаване и прилагане на регулации и необходимост от обучение за карста 
през целия живот.

Ключови думи: земеползване в карстови територии, нагласи на заинтересовани 
страни, регулации в карст

ATTITUDES OF STAKEHOLDERS TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF 
LAND USE REGULATIONS AND MANAGEMENT OF KARST AREAS

Dilyana Stefanova

Summary: Socio-economic systems created by man in karst areas or near such areas 
are very often in violation of their natural sustainable development. Prolonged anthropogenic 
impact causes significant changes in karstogenesis, which at the present stage of development 
of human society are expanding and deepening. Solving the problems caused by the human-
karst interaction requires active collaboration and joint efforts of all those interested in the 
sustainable development of karst areas. This means that stakeholders need to be precisely 
identified. It is also important to study stakeholders’ knowledge and awareness in the field 
of karst, their attitude towards the risks and the protection of karst areas, as well as their 

1 Департамент География – НИГГГ при Българска академия на науките; dili_stefanova@abv.
bg
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attitudes towards the need to develop and implement regulations, norms and rules regarding 
the position those stakeholders occupy and the role they play. Tracking and analyzing the 
views and understandings of stakeholders with different competencies, will help to properly 
assess the need and readiness to develop and implement appropriate regulatory techniques 
and control models in the management of karst areas. This determines the purpose of this 
study - to establish the extent of understanding and how stakeholders perceive karst, and 
what their attitudes and willingness to create and implement regulations for land use and 
management of karst areas are. The study of the attitudes of stakeholders for the creation 
and implementation of regulations in land use and management of karst areas was conducted 
through a survey. The results of the „Survey of knowledge, practices, and attitudes of various 
stakeholders towards land use and management of karst areas“ were used as a starting point. 
Three types of stakeholders were surveyed as group entities: authorities (divided into seven 
subgroups), the tourism business (representatives of the show caves in Bulgaria) and NGOs 
(representatives of cave clubs and associations in Bulgaria). The information gathering model 
is a standardized questionnaire. The questions included in the survey are organized in four 
thematic areas – knowledge and awareness, practices, attitudes and perceptions. Within 
these thematic areas, the information collected through the survey was also analyzed. Some 
important conclusions about the expressed attitudes for management and administration of 
karst areas were summarized in the following areas: the need for regulations, readiness to 
create and implement regulations, and the need for lifelong karst training. In conclusion, the 
results of the survey presented in this paper, provide useful data on attitudes and readiness to 
create, introduce and implement regulations in karst areas.

Keywords: land use in karst areas, stakeholders’ attitudes, karst regulations

УВОД

Със своята стопанска дейност хората много рядко са в състояние да избе-
гнат въздействието върху средата, която обитават, още повече когато това се 
отнася за силно уязвими територии като карстовите. Социално-икономическите 
системи, създавани от човека в карстовите територии или в близост до тях, мно-
го често нарушават тяхното естествено устойчиво развитие. Продължителното 
антропогенно въздействие предизвиква значителни промени в карстогенезиса, 
които на съвременния етап от развитие на човешкото общество се разширя-
ват и задълбочават. Причината е в спецификата на карстовите територии. Те са 
изградени от карстови геосистеми, които се състоят от ясно засебени повърх-
ностна и подземна част (пещери), генетически и динамически тясно свързани 
(Андрейчук, Стефанов, 2006) и които се отличават с висока уязвимост и пови-
шен риск от въздействия особено на фона на нарастващите глобални промени. 
В този смисъл между човешките дейности и карстовите процеси се установяват 
двустранни преки и косвени връзки. Ето защо протичащите интензивни проме-
ни в земеползването в карстовите територии, от една страна, са активен фак-
тор в съвременния карстогенезис. От друга страна, променената и нарушена 
карстова среда води до сериозни екологични щети, които поради особеностите 
на карстовите геосистеми могат да останат и слабо видими, но с трайни и на-
растващи във времето последици. 

В много случаи минимизирането на негативните ефекти върху карстовата 
среда изисква прилагане и при необходимост актуализиране на съществуващи-
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те за целта законодателство, рeгулации и норми (включително на регионално 
и местно ниво), както и въвеждането на отговорен контрол за тяхното изпъл-
нение. Прегледът на световния опит разкрива разнообразни нормативни доку-
менти и ръководства, свързани с практически насоки за управление на карста и 
пещерите и карстовите геосистеми (Zakon…, 2004;  Karst …, 1999; Watson et al., 
1997). Тези въпроси се дискутират и в редица научни разработки и публикации 
(Дробенов и др., 2014; Currens, 2012; Fleury, 2007; Huppert, 2004; Veni et al., 
2001; LaMoreaux, Powel, LeGrand,1997). 

В България карстовите територии обхващат ¼ от нейната площ и векове 
наред са среда за обитаване и стопанска дейност на хората. Те обаче най-често 
не познават и не отчитат спецификата на карста, поради което чрез добива на 
строителни материали, строителството, земеделието и животновъдството, ту-
ризма и редица други дейности предизвикват сериозни негативни въздействия 
и необратими промени в естественото развитие на карстовите геосистеми. Като 
примери за по-сериозни последици от земеползването в карстовите райони мо-
гат да се посочат: използване на повърхностни и подземни карстови форми за 
сметища; промишлено, селскостопанско и битово замърсяване на карстовите 
води; ускорена почвена ерозия при разораване на карстови терени и увеличено 
механично отмиване към въртопите и понорите, което предизвиква размътване 
на подземните карстови води и активно отлагане на глинести наноси в карсто-
вите кухини; унищожаване на карстови форми или техни елементи; наруша-
ване на естественния въздухообмен и вентилационните процеси в пещерните 
системи; нарушаване на естествената среда и процесите на спелеогенезиса.

Важно условие за устойчивото управление на специфичните карстови те-
ритории е преди всичко познаването на спецификата им от тези, които ги уп-
равляват и извършват стопански дейности в тях. Решаването на проблемите, 
породени от взаимодействието човек–карст, изисква активно взаимодействие и 
съвместни усилия на всички страни, заинтересовани от устойчивото развитие 
на карстовите територии. Това означава, че тези страни, които участват индиви-
дуално или чрез организации, в управлението на карстовите територии, трябва 
да бъдат прецизно идентифицирани. Важно условие е е също така да има яснота 
относно тяхното знание и информираност в областта на карста, отношението 
им към рисковете, опазването и защитата на карстовите територии и нагласите 
им към необходимостта от разработването и прилагането на регулации, норми 
и правила от гледна точка на позицията, която те заемат, и ролята, която из-
пълняват. Анализът на различните виждания и разбирания на заинтересовани 
страни с различни компетенции ще подпомогне правилното оценяване на необ-
ходимостта и готовността им за разработване и прилагане на подходящи регу-
латорни техники и модели за контрол при стопанисване на карстови територии. 
Това определя и целта на настоящото изследване – да се установи доколко и как 
заинтересованите страни възприемат карста и какви са нагласите и готовността 
им за създаване и прилагане на регулации за земеползването и управлението на 
карстовите територии.
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МЕТОДИ И ДАННИ

Изследването на нагласите на заинтересовани страни за създаване и при-
ложение на регулации в земеползването и управлението в карстови територии 
е осъществено чрез научно изследване – анкетно проучване. Разработената ме-
тодика на конкретното анкетно проучване е продължение на предишни разра-
ботки на автора, свързани със социално-икономическия мониторинг на защите-
ни карстови територии (Стефанова, 2011а, 2011б; Стефанова, Стефанов, 2009). 
Целта е през събраната първична информация (качествена и количествена) по 
анкетен способ да се определи и оцени готовността за приложение на регула-
ции с оглед устойчивото управление на рисковите карстови територии. Като 
изходна база са използвани резултати от „Анкетно проучване за изследване на 
знание, практики, отношение и нагласи на различни заинтересовани страни 
към земеползване и управление на карстови територии“, разработено за голям 
брой заинтересовани страни. За целта на настоящото изследване са анализира-
ни резултатите от анкетирани три заинтересовани страни като групови субекти: 

→ Власти. В тази група са включени седем подгрупи: кметства на населе-
ни места (48); общински администрации (17); областни администрации (6); спе-
циализирани администрации на държавни институции на регионално и локално 
ниво – областни дирекции по безопастност на храните (6), областни дирекции 
земеделие (6), общински служби земеделие (18) и РИОСВ (5). Анкетираните 
от група власти са от пет моделни карстови района в България2 („Брестница“ 
– части от общини Ябланица и Тетевен; „Деветашко плато“ – части от об-
щини Ловеч, Летница, Севлиево, Сухиндол и Павликени; „Шуменско плато“ 
– части от общини Шумен и Велики Преслав; „Дъбраш“ – общини Гърмен и 
Сатовча и части от общини Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово; „Буйновско-
Мурсалишки“ – части от общини Смолян, Девин и Борино). Включените в из-
следването администрации са пряко или косвено заинтересовани от земеполз-
ването, опазването и защитата на карста и пещерите и от управлението на кар-
стовите територии от посочените по-горе моделни райони.

→ Туристически бизнес – представители на всички благоустроени турис-
тически пещери в страната (13), в т.ч. тези, които ги стопанисват и обслужват. 
Всички те са пряко заинтересовни от използването атрактивността на карста за 
целите на туризма.

→ НПО – представители на пещерни клубове и сдружения в страната, 
в т.ч. пещерняци, пещерни инструктори и спасители в пещери и пропасти. Те са 
определени като заинтересована страна от гледна точка на това, че извършват 
прониквания и изследоваделска дейност в пещерите и се очаква да притежават 
познания за карста в по-голяма степен.

Всяка една от избраните групи и подгрупи заинтересовани страни през 
своите професионални ангажименти,  опитност и свързаност с карста и карсто-
вите територии се очаква да бъде адекватна към конкретното анкетно проучване.

2 Това са моделни карстови райони, представителни за основните типове карст в България, 
които Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН изследва дълги години 
чрез проекти на ФНИ (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/base.html)
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Моделът за набиране на информация е стандартизирана анкетна карта. За 
група власти са разработени седем анкетни карти, за всяка една от включените 
подгрупи и съответно по една за представителите на туристическите пещери и 
пещерните клубове и дружества. Разработените анкетни карти са със затворени, 
отворени и смесени въпроси, организирани в 4 тематични области. Във всяка 
от тематичните области има общи за всички или за по-малък брой групови су-
бекти въпроси, а също и специфични, които се отнасят само за конкретна група. 
Чрез общите въпроси (19) за всички групови субекти могат да се определят 
ограничаващите фактори и е възможно извършването на сравнителен анализ. 
Общите въпроси за по-малък брой групови субекти (10 за представители на 
пещерни клубове и туристически пещери) и специфичните въпроси позволяват 
разкриване на повече детайли, характерни за конкретната група респонденти, 
които са продиктувани от различията в изпълняваните дейности на различните 
институции. Това гарантира както възможността за сравнителен анализ, така и 
отчитането на спецификите на отделните респонденти като представители на 
конкретна институция. По този начин се търси в максимална степен възмож-
ност за идентифициране на приликите и разликите между заинтересованите 
страни. Броят на въпросите в анкетните карти е както следва: за местна власт и 
областна администрация – 34; за специализирана администрация, управление 
и контрол – 39; за стопанисващи и обслужващи туристически пещери – 49, и за 
представители на пещерни дружества и клубове – 51. Въпросите, включени в 
анкетното проучване, са организирани в четири тематични области – знание и 
информираност, практики, отношение и възприятие и нагласи. 

В контекста на анкетното проучване Знание и информираност се определят 
от знанието на заинтересованите страни за карста и карстовите територии въз 
основа на резултати от научни изследванияи, научно-популарни факти, наблю-
дения, опит и др. По-конкретно в тази тематична област са включени въпроси, 
чрез които да се преценят познанията и информираността на респондентите от 
отделните групови субекти – както за конкретната карстова територия, към коя-
то те имат отношение, така и за карста и неговата специфика, която трябва да се 
отчита при прилагането на определени дейности. Знанията на ключовите заин-
тересовани страни и разбирането им за спецификата на карстовите територии 
са важни при вземане на управленски решения и осъществяването на контрол 
върху случващото се в карста. Степента на установените знанията за него може 
да бъде отправна точка за включване на администрациите в специализирани 
образователни програми. 

Практиките, по-скоро като настоящи, се разглеждат по отношение на 
това как заинтересованите извършват определен идейности, следят за тяхно-
то изпълнение, включени са в прилагането на регулации или следят за тяхно-
то изпълнение. В тази тематична област са включени въпроси, съобразени с 
дейностите, които извършват, и функците, които изпълняват заинтересованите 
страни. Чрез отговорите се цели да се установи настоящото състояние в зе-
меползването, опазването, защитата и контрола и управлението на карстови-
те територии. Естеството на установените при анкетното проучване практики 
в използване на карстовите територии, включително защитените, спомага за 
по-доброто оценяване в икономически план на стойността на ресурсите в тези 
територии и може да стимулира оптимизирането на икономическите и социал-
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ните ползи. Резултатите от анкетите са важни и от екологична гледна точка като 
ориентир за вземане на решения, свързани с опазването на природата и избяг-
ване на негативни ефекти върху местните общности.

В рамките на анкетното проучване Отношения и възприятия се разглеждат 
от гледна точка на отношението на заинтересованите към опазването, използва-
нето и развитието на карстовите територии, включително и защитените, дали и 
в каква степен оценяват рисковете и проблемите в тези територии. Отговорите 
допълват и представата за тяхното знание и информираност за карста и готов-
ността им за включване в прилагането на регулации в карстовите територии.

В последната тематична област Нагласи са включени въпроси, които се 
отнасят до вижданията на заинтересованите за бъдещото използване, развитие 
и управление на карстовите територии. Добива се представа и докъде могат да 
стигнат техните усилия и готовност за включване в разработването на законода-
телни инициативи и регулаторни техники за земеползване и управление.

В анкетните карти са включени и няколко въпроса, свързани с профила на 
анкетираните. Информацията за профил на анкетираните позволява организи-
рането и агрегирането по групи заинтересовани, образование, местоположение 
в комбинация с конкретни въпроси от различните тематични групи. 

Анкетното проучване е проведено в периода 09.02.–31.03.2021 г. Броят на 
реализираните анкети е под планирания в изследването (табл. 1).

Анкетните карти са разпространени чрез електронна поща до всички пред-
варително определени институции и експерти. За респондентите от пещерни 
клубове и сдружения анкетните карти са подготвени също и в Google Drive за 
директно попълване. Събраната информация е обработена в EXSEL. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Събраната по анкетен път информация се анализира по тематични области: 
знание и информираност, практики, отношение и възприятия и нагласи.

Знание и информираност. В голямата си част въпросите от тази тематич-
на група са идентични за всички групи анкетирани. Те се отнасят до знания, 
специфика, разпознаваемост и разпространение на карста и информираност 
за основните рискове и за ефектите от замърсяването в карстовите територии. 
Въпросите са сравнително елементарни и се отнасят до базисни знания за кар-
ста и карстовите територии и се интерпретират в три аспекта. 

Таблица 1. 
Реализация на анкетните проучвания

готовност за включване в разработването на законодателни инициативи и регулаторни 
техники за земеползване и управление. 
В анкетните карти са включени и няколко въпроса, свързани с профила на анкетираните. 
Информацията за профил на анкетираните позволява организирането и агрегирането по 
групи заинтересовани, образование, местоположение в комбинация с конкретни въпроси 
от различните тематични групи.  
Анкетното проучване е проведено в периода 09.02.–31.03.2021 г. Броят на реализираните 
анкети е под планирания в изследването (табл. 1). 
Таблица  1.  
 

Реализация на анкетните проучвания 

Целеви групи за анкетиране

Показатели
Брой планирани за анкетиране 150 26 50
Брой попълнени и върнати анкети 62 18 36
%  на реализация 41,33 69,23 72,00

Власти
Представители 
на туристически 

пещери

Представители на 
пещерни клубове     

и сдружения
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1. Знания за карста и неговата специфика. Преобладаващо от респонден-
тите в трите анкетирани групи той се възприема като „релефни форми и пеще-
ри“ (50–60 %) (фиг. 1). С относително близки дялове е и разбирането за обосо-
бени скални комплекси (20–35 %). Като „химичен процес“ е разпознат в най-го-
ляма степен от представители на пещерните клубове и туристическите пещери 
– съответно около 45 % и 33,3 %, а от власти – 22,5 %. Като „природно-антро-
погенна система“ го отбелязват само едва 8,3 % от анкетираните пещерняци и 
5,6 % от представителите на туристическите пещери. Респондентите от групата 
власти не го възприемат и като „обособена почвена покривка“ и „популярно наи-
менование (топоним) на специфичен регион в света“. От всичките предложени 
варианти (12) за това какво е карст най-много (11) са посочени от анкетираните 
от пещерните клубове, което е обяснимо предвид тяхната предварителна подго-
товка, свързана с карста и пещерите. Като цяло, и при трите групи анкетирани 
преобладаващо е разбирането за карста като релефни форми и по-конкретно 
като пещери. Това едностранчиво и непълно познание за карста е сериозен про-
блем в управлението и стопанисването на карстовите територии.

2. Разпространение на карста и карстовите форми и неговата разпоз-
наваемост. От анкетираните от група власти 1/3 не дават отговор за дела на 
карстовите територии спрямо общата площ на общината или областта, в която 
живеят или работят. При пещерняците този дял е 22,2 %. Може да се каже, 
че процентът за дела на карстовите територии най-често е посочван произвол-
но. По отношение на карстовите форми повече от 2/3 от анкетираните от раз-
личните групи изброяват различни повърхностни и подземни карстови форми, 
като преобладаващи са пещерите. В голямата си част анкетираните определят 
последните като достъпни, но при поименното им назоваване става ясно, че в 
повечето случаи това са туристически пещери. 

Фиг. 1. Вие живеете или работите в карстов район. Знаете ли какво e карст?
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3. Знания и информираност относно замърсяването, опазването и защитата 
на повърхностните и подземните карстови форми (фиг. 2, 3, 4). Обнадеждаващо 
е, че 87,1 % от група на власти отговарят, че в пещерите не бива да се изхвърлят 
отпадъци (фиг. 2), На този фон обаче е тревожна констатацията на сравнително ви-
сок процент анкетирани пещерняци, че имат информация или лично наблюдеиние 
за изхвърляне на отпадъци в карстовите пропасти (80,56 %) и пещери (63,89 %) 
(фиг. 4б, в). Тревога будят също резултатите от анкетите, особено на групи власти 
и представители на туристическите пещери, относно замърсяването на повърх-
ностните карстови форми и произтичащите от това здравословни рискове (фиг. 3). 
Неразбирането на карста като природно-антропогенна система и отчитането на 
връзката между повърхностния и подземния карст обяснява високите нива на от-
говори не и не зная – над 50 % от групата власти (фиг. 3, 4). Това от своя страна 
крие големи рискове за управлението на карстовите територии. 

Фиг. 2. Може ли пещерите да се използват за складиране на отпадъци?

Фиг. 3. Замърсяването на повърхностните карстови форми (въртопи, валози, 
понори) крие ли опасност за здравето на местното население?
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Фиг. 4. а,б,в. Имате ли информация или лични наблюдения изхвърлят ли 
се отпадъци в карстови форми на територията на Вашата област/община?
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Като цяло, повече знания и информираност за карста показват анкетира-
ните членове на пещерните клубове и значително по-малко – останалите ан-
кетирани. Това впечатление се допълва и от отговорите, представени на фиг. 5.

Практики. Чрез няколко от въпросите в анкетното проучване се търси 
информация за практикувани действащи норми и регламенти в карста и съот-
ветно за упражняван контрол при тяхното прилагане. Използва се един общ 
въпрос към всички групи анкетирани и няколко специални въпроса към групата 
на власти. При общия въпрос (фиг. 6) преобладават отговорите Не, Не зная и 
Без отговор за част от групата на власти. Най-голям е процентът на отговор Да 
за представители на пещерни клубове (33,33 %). Обяснение за това са и някои 
забрани, с които пещерняците са длъжни да се съобразяват при влизане в диви 
пещери, свързани най-вече с местообитанията на прилепи (Директива за мес-
тообитанията от НАТУРА 2000). За туристическите пещери е важно да се каже, 
че в голямата си част те са природни забележителности и като такива са под 
действието на Закона за защитените територии. 

Фиг. 5. Какво според Вас означава опазването и защитата на пещерите? (%)

Фиг. 6. Има ли във Вашата община/област/ или в районите, където провеждате 
експедиции, специални норми и регламенти за земеползване в карстовите територии?
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В силно уязвимите карстови територии от голямо значение са практиките 
на обработка на земята и отглеждането на животните. Това е така, защото ако се 
прилагат неправилно, е възможно те да се превърнат в потенциални замърсите-
ли на карстовите води. Чрез отговорите на въпроси, илюстрирани на фиг. 7, 8, 
9, 10, се добива представа за провежданите практиките в тази насока, както и 
доколко администрациите са наясно с проблема и са ангажирани с контрола на 
земеползването в карстовите територии. Изключително тревожно е, че над 70 
% са отговорите Не зная и Без отговор на въпросите от фиг. 7 и 8. Изводът е, че 
основната част от респондентите, които работят в карстови територии и са от-

Фиг. 7. Имате ли информация или лично наблюдение как се постъпва, 
ако в земята, която се обработва на територията на Вашата област/

община, има въртопи?

Фиг. 8. Имате ли информация или лично наблюдение какви торове 
се използват при обработка на земята в карстовите територии във 

Вашата област/община? 
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говорни за тяхното управление, нямат необходимата информация за земеполз-
ването в тях. Това се потвърждава и от отговорите, илюстрирани на фиг. 9 и 10. 

Резултатите по отношение на практиките на контрол при обработката на 
земята и върху местата за събиране на животинска тор също не показват об-
надеждаващи резултати (фиг. 11, 12). Може да се каже, че ситуацията при кон-
трола върху местата за събиране на животинска тор е малко по-добра – 41,54 % 
отговарят с Да. Като се добавят и констатираните относно изхвърлянето на от-
падъци в карстовите форми (фиг. 4а, б, в), не буди никакво съмнение, че са се 
натрупали сериозни проблеми относно прилагането на регулаторни техники и 
контрол в земеползването на карстовите територии. 

Фиг. 9. Имате ли информация или лично наблюдение 
къде отглеждащите животни събират животинската тор 

във Вашата област/община? (%)

Фиг. 10. Имате ли информация или лично наблюдение 
как се събира торта от животните във Вашата област/община?
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Фиг. 12. Осъществява ли се специален контрол на местата 

за събиране на животинска тор във Вашата област/община?

Фиг. 11. Осъществява ли се специален контрол 
при обработката на земята в карстовите територии 

на Вашата област/община? (%)
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Отношение. Чрез въпросите, включени в тази тематична група, се просле-
дява отношението на заинтересованите към рисковете, проблемите, опазването 
и защитата на карстовите територии. По отношение на основните рискове за 
местната общност в карстовите територии се коментират само тези, които са 
оценени с най-висока оценка 10 (табл. 2). 

Нито един от посочените рискове не е оценен с най-висота оценка от 
всички респонденти в трите групи. Като най-сериозен е определен рискът 
„Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови отпадъци“. При респон-
дентите от групата власти той е определен като най-висок от 40,32 % и съот-
ветно с по 33,33 % от другите две групи – представители на туристическите пе-
щери и пещерни клубове. Също така 33,33 % от представителите на пещерните 
клубове като най-висок риск определят и „Липсата на добра координация меж-
ду институциите“. Около една четвърт от респондентите на групите власти и 
представители на пещерни клубове считат за големи рискове и „Отсъствие на 
пречиствателни станции“ и „Изхвърляне на нефтопродукти“. Направените 
оценки могат да се възприемат и като база за подпомагане на планирането в 
развитието и управлението на тези специфични територии.

За местните общности съществуват четири основни проблема, отнасящи 
се до карстовите територии – замърсяване на подземните води, наводнения, за-
щита на карстовите екосистеми и защита на пещерите (фиг. 13). Нито един от 
тях обаче не е оценен като много сериозен проблем – с повече от 50 % от рес-
понденти от трите групи. Като такъв се откроява проблемът „Замърсяване на 
подземните води“ (между 30 и 50 % за отделните групи). Той е оценен още и 
като сериозен в голяма степен от трите групи респонденти (между 20% и 28%) 
(фиг. 13а). Тези резултати позволяват да се приеме, че това е един от пробле-
мите, който е най-значим за всички респонденти. 

Около 1/3 от респондентите, представители на туристически пещери 
и пещерни дружества, определят като сериозни в голяма степен проблемите 

Заинтересовани

Рискове
Бр. 

отговори с 
оценка 10 %

Бр. 
отговори с 
оценка 10 %

Бр. 
отговори с 
оценка 10 %

Изхвърляне на нефтопродукти 16 25,81 3 16,67 8 22,22
Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови 
отпадъци във въртопи 25 40,32 6 33,33 12 33,33
Обработката на земята от външни за района арендатори 4 6,45 2 11,11 3 8,33
Отсъствието на пречиствателни станции 16 25,81 3 16,67 10 27,78
Голям туристопоток 6 9,68 2 11,11 4 11,11
Ниската култура на туристите 13 20,97 2 11,11 10 27,78
Липсата на достатъчно финансови средства за осигуряване 
на подходяща тур. инфраструктура 12 19,35 2 11,11 2 5,56
Икономически интереси, свързани със строителството и 
туризма 8 12,90 4 22,22 7 19,44
Наемане на персонал по обслужване на туристическия обект 
от лица извън местната общност 3 4,84 1 5,56 1 2,78
Липсата на добра координация между институциите 8 12,90 2 11,11 12 33,33

Власти Прставители на 
пещерни клубове

Представители на 
тур. пещери

Таблица 2.  
Кои според Вас са основните рискове за местната общност 

в карстовите територии? (моля, оценете всеки един от тях със стойност 
от 1 до 10, като 1 е най-малък риск, а 10 – най-голям)
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Фиг. 13. а,б,в,г. Според Вас колко сериозни за местната общност 
в карстови територии са изброените проблеми?

1. Много сериозни; 2. Сериозни в голяма степен; 3. В малка степен; 4. Не са сериозни; 
5. Не мога да преценя; 6. Без отговор

а

б

в

г

7 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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„Защита на карстовите екосистеми“ и „Защита на пещерите“ (фиг. 13 в, г). 
За представителите на група власти към тази степен на сериозност се отнася и 
рискът „Наводнение“ (фиг.13 б).

Обобщено отношение на заинтересованите към проблемите в карстовите 
територии е представено на фиг. 14 чрез резултатите от въпроса „Моля, кла-
сирайте и отбележете следните пет проблема по степен на сериозност от 
1 до 3“3, които повече или по-малко се потвърждават от отговорите на въпро-
са, илюстриран на фиг. 13. Например, като значително сериозни (над 50 %) за 
представителите на пещерните клубове и туристическите пещери са пробле-
мите „Защитата на карстовите екосистеми“ и „Защитата на пещерите“. 
Замърсяването на подземните води“ е много сериозен проблем за пещерните 
клубове (над 80 % ) и за анкетираните от група власти (около 49 %).  

И трите групи заинтересовани се обединяват около идеята, че регула-
ция на земеползването в карстовите територии се налага най-общо заради 
„Опазването на околната среда“ и по-конкретно за „Опазване и защита на 
подземните води“ и „Опазването и защита на пещерите“ (фиг. 15). 

Чрез няколко въпроса към представителите на пещерните клубове и на ту-
ристическите пещери се проследява и отношението им към опазването и защи-
тата на пещерите по отношение на три критерия: мерки, контрол и управление 
(фиг. 16, 17 и 18). При представителите на пещерните клубове оценката и за 
трите критерия в много висока степен е Лоша – над 70 %. Представителите на 
туристическите пещери (в голямата си част те представляват стопанисващи-

3 На фиг. 14 са илюстрирани съотношения на отговор 3 - с най-голяма степен.

Фиг. 14. Моля, класирайте и отбележете следните пет проблема по степен 
на сериозност от 1 до 3 

(1 – с най-малка степен ; 2 – със средна степен; 3 – с най-голяма степен) 
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Фиг. 15. Кое според Вас налага да се регулира земеползването 
в карстовите територии?

Фиг. 16. Как оценявате мерките по опазване и защита на пещерите 
към настоящия момент? 
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Фиг. 17. Как оценявате контрола по отношение на опазване 
и защита на пещерите към настоящия момент?

Фиг. 18. Как оценявате управлението на пещерите 
към настоящия момент?

те ги) оценяват мерките и контрола по опазването и защитата на пещерите с 
оценка Задоволителна – съответно с 33,33 % и 44,44 %, а управлението им – с 
Добра (50 %).

Нагласи. Важна част в анкетното проучване е изследването на нагласите 
на заинтересованите за бъдещото използване, ефективно развитие и управле-
ние на карстовите територии, в т.ч. и докъде могат да стигнат техните усилия за 
включване в разработването на законодателни инициативи. Като цяло положи-
телна е нагласата за създаване на специални норми и регламенти за земеполз-
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Фиг. 20. Според Вас за какво ниво на приложение трябва да се изработват 
нормите и регламентите за земеползване в карстови територии?

Фиг. 19. Според Вас необходимо ли е създаване на специални 
норми и регламенти за земеползване в карстовите територии 

в областта, в която живеете или работите?

ване в карстовите територии. Важно е да се отбележи, че малко повече от 1/3 
от представителите на група власти не могат да преценят или не дават отговор, 
докато близо 90 % от пещерняците са с положителна нагласа (фиг. 19). 

Между 60 и 70 % са анкетираните, чиято нагласа е нормите и регламентите 
да се създават на национално ниво. Интерес представлява част от отговорите 
на представителите на групите власти и на туристическите пещери, при които 
около ¼ подкрепят предложението нормите и регламентите да се създават на 
областно ниво (фиг. 20).
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В цялостния процес, свързан с нормите и регламентите, е важно да се знае 
кой трябва да ги създава и съответно кой да регулира и контролира тяхното 
прилагане (фиг. 21, 22). В голяма степен нагласите, свързани със създаване-
то и контрола от определени институции, са идентични и при трите групи за-
интересовани. На първо място изборът е в полза за РИОСВ, следван от този 
за „Общинските администрации“ и „Регионалните служби по земеделие“. 
Относно създаването на нормите и регламентите значителна е и нагласта на 
анкетираните за участие и на представители на „Научната общност“, дока-
то за контрола по-висока е нагласата към тази институция само от страна на 
пещерняците. Известни различия се наблюдават при техните нагласи и спря-
мо създаването на норми и регламенти – те заявяват по-голяма подкрепа за 

Фиг. 21. Според Вас кой би трябвало да създава регламенти за земеползване 
в карстовите територии на Вашата област/община? (%)

1. Общ. администрация; 2. Регионал. служби по земеделие; 3. Регионал. служби по 
безопасност на храните; 4. Регионал. ВиК служби; 5. Регионал. служби по горско 

стоп.; 6. Регионал. и  местни тур. орг. и служби; 7. Представители на местни производ-
ства; 8. Научната общност; 9. РИОСВ; 10. НПО. 11. Други; 12. Без отговор

Фиг. 22. Според Вас кой би трябвало да регулира и контролира земеползването 
в карстовите територии на Вашата област/община? (%)

1. Общ. Администрация; 2. Регион. служби по земеделие; 3. Регион. служби по безо-
пасност на храните; 4. Регион. ВиК служби; 5. Регион. служби по горско стопанство; 

6. Регион. и местни тур. орг. и служби; 7. Представители на местни производства; 
8. Научната общност; 9. РИОСВ; 10. НПО; 11. Специално създадена служба; 

12. Без отговор
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„Регионалните служби по горско стопанство“ и „Регионалните и Местните 
туристически организации и служби“, докато по отношение на контрола са с 
по-големи предпочитания към НПО и специално създадени за целта служби за 
контрол (фиг. 22). Най-общо нагласата е тези, които създават регламентиге – те 
да осъществяват и контрола.

Важен момент в управлението на карстовите територии е прилагането на 
интегриран подход – както институционален, така и междуобщински, при съз-
даването на норми и регламенти и контрола за тяхното прилагане (фиг. 23, 24). 

Фиг. 23.а,б. Според Вас целесъобразно ли е използването на интегриран 
междуинституционален подход при земеползване в карстови територии?

а

б
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Положителните нагласи за институционална интегарация, отчетени от всички 
заинтересовани чрез анкетното проучване (фиг. 23), е гаранция за предпри-
емане на първоначални стъпки в тази посока. Малко по-ниските стойности на 
нагласите за междуобщинска интеграция вероятно се дължат на установеното 
слабо познаване спецификата на карста от групата на власти (фиг. 24). 

Фиг. 24.а,б. Според Вас целесъобразно ли е използването на интегриран 
междуобщински подход при земеползване в карстови територии?

а

б
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Допълващ щрих са и резултатите за нагласите от евентуалните ползи и нега-
тиви в социално-икономически и екологически аспект (фиг. 25, 26). Категорична 
е нагласата за екологични ползи, докато за социално-икономическите пол-
зи около 1/3 от заинтересованите отговарят с Не мога да преценя (фиг. 25).  
Относно негативните ефекти нагласите са силно диференцирани (фиг. 26). 

Фиг. 25. а, б. Смятате ли, че използването на интегриран подход 
в земеползването в карстови територии би донесло ползи?

а

б
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Друг важен аспект в изследването са нагласите, свързани с използването и 
управлението на пещерите, на две от групите респонденти – представителите 
на туристическите пещери и на пещерните клубове. Нарасналият интерес през 
последните години към пещерите като туристически атракции поставя въпроса 
дали е необходимо увеличаване броя на благоустроените пещери и осигуряване 
на достъп до диви пещери. Отговорът Да на респондентите е преобладаващ 
(фиг. 27, 28), но не е малък процентът и на отговорите Не и Не мога да преценя, 
което е показателно, че мненията са разделени. 

Фиг. 26. а, б. Смятате ли, че използването на интегриран подход 
в земеползването в карстови територии може да има и негативни ефекти?

а

б
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4 https://www.hinko.org/hinko/Law.php

Фиг. 27. Според Вас трябва ли да се увеличи броят 
на благоустроените туристически пещери в България?

Фиг. 28. Смята те ли, че диви пещери могат да се използват 
за туристически атракции?

Изключително дискусионен, особено в средите на пещерняците, е въпро-
сът трябва ли да има закон за пещерите и какъв да бъде неговият обхват. Най-
голяма подкрепа получава предложението за закон за „Карста и пещерите“ 
(фиг. 29). Това е много оптимистично предвид възникналите вече редица спор-
ни въпроси около предлагания и обсъждан досега Проектозакон за пещерите4. 

Предвид различните форми на стопанисване на благоустроените туристи-
чески пещери и нарастващия интерес към дивите пещери, е важно да се уста-
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Фиг. 29. Според Вас трябва да има закон за? (%)

Фиг. 30. а, б Каква организация на управление на пещерите 
според Вас би трябвало да се въведе?

а 

б
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нови и какви са нагласите за организацията на тяхното управление (фиг. 30). 
Тук трябва да се уточни, че според българското законодателство пещерите са 
държавна собственост.  Представителите на пещерните клубове подкрепят два 
от предложените в анкетата варианта – „Самостоятелно централизирано за 
всички пещери в България“ и „Децентрализирано управление (сдружения на 
пещерните клубове и пещерни клубове)“. Представителите на туристическите 
пещери в голяма спепен подкрепят „Децентрализираното управление (общин-
ска администрация и туристически дружества)“. Очевидно е, че всяка една 

Фиг. 32. Считате ли за необходимо да се въведат нормативно 
длъжностите екскурзовод (за благоустроени туристически пещера) 

и пещерен водач (за диви пещери)?

Фиг. 31. Според Вас трябва ли всяка туристическа пещера 
да има План за управление?
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от заинтересованите страни проявява амбиции да стопанисва и управлява ту-
ристическите пещери, вероятно и поради финансовите ползи.

От гледна точка на ефективното управление на туристическите пещери е 
важно всяка една от тях да има и План за управление. В много голяма степен 
това намира одобрение и от двете групи респонденти за отговор „Да, за всяка 
пещера използвана за туристически цели“ (фиг. 31). В много голяма степен 
се подкрепя и необходимостта от въвеждането на длъжностите екскурзовод за 
благоустроени туристически пещера и пещерен водач за диви пещери (фиг. 32).

ИЗВОДИ

Въз основа на анализа на резултатите от проведеното анкетно проучване 
на три групи заинтересовани са направени някои по-важни изводи относно съ-
ществуващите нагласи за стопанисване и управление на карстовите територии. 
Те могат да бъдат обобщени в следните направления: необходимост от регу-
лации при земеползване в карстови територии, готовност на заинтересованите 
страни за създаване и прилагане на регулации и необходимост от обучение за 
карста през целия живот.

1. Необходимост от регулации при земеползване в карстови територии 
(през практики и отношение) 

В голяма степен разбирането за необходимост от регулации в карстови-
те територии получава одобрение от анкетираните, като при респондентите от 
групата на власти се отчита известна колебливост. От една страна, необходи-
мостта от регулации се потвърждава от факта, че някои неправилно прилага-
ни с оглед спецификата на карста практики в земеползването са с негативни 
ефекти както за карстогенезиса, така и за местните общности. От друга страна, 
изразеното положително отношение на заинтересованите към необходимостта 
от опазване чистотата на подземните води, защитата на пещерите, защитата на 
карстовите екосистеми и като цяло опазването на околната среда също е в под-
крепа на създаването и прилагането на регулации, които биха били решение 
на изброените по-горе проблеми. Определените от респондентите рискове от 
най-голяма степен „Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови отпа-
дъци“, „Изхвърляне на невтопродукт“ и „Липсата на добра координация меж-
ду институциите“ в силно уязвимите карстови територии също са в подкрепа 
на необходимостта от прилагане на регулации в карста. Допълнителни аргумен-
ти в полза на тезата от необходимост за създаване и прилагане на регулации са 
заявените оценки в по-голяма степен като Лоши и Задоволителни по отношение 
мерките, контрола и управлението за опазване и защита  на пещерите.

2. Готовност на заинтересованите страни за изработване и прилагане 
на регулации в карстовите територии (като нагласа и през знание и инфор-
мираност)

Освен констатираната необходимост от регулации в стопанисването и 
управлението на карстовите територии, е важно да се установи и каква е сте-
пента на готовност на заинтересованите страни от създаване и прилагане на 
регулаторни техники. Преценката за тяхната готовност е проследена през след-
ните два аспекта: 
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– През знанието, информираността и разбирането за карста и нагласите 
по отношение на необходимост от създаването и приложението на регулации 
(фиг. 1 и фиг.19 )

Близо 60 % от респондентите в групата власти са с нагласа за необходимост 
от регулации, но за около 60 % от тях карстът е преди всичко релефни форми и 
пещери и само около 5 % го възприемат като природна система. Неразбирането 
на системната същност на карста е сериозна пречка по отношение на тяхната 
готовност като компетенции за създаване на регулации на местно или регионал-
но ниво. Аналогично е състоянието и при представителите на туристическите 
пещери. При представителите на пещерните клубове разбирането за карста е 
по-задълбочено: за около 40 % от тях той е химичен процес и местообитания 
на животни, а за малко над 50 % е и природна ситема. Това дава основание да 
се предполага, че те имат по-голяма готовност и компетенции за изготвяне и 
прилагане на регулации, наредби и правила, но най-вече по отношение на пе-
щерите и в по-малка степен по отношение общо на земеползването в карста.

Оформящата се теза, че местните и регионалните власти нямат необхо-
димата готовност да създават норми и регулации за карстовите територии, се 
подкрепя и от факта, че независимо че те определят като много високо риско-
ви „Нерегламентираните сметища“ и „Изхвърлянето на битови отпадъци“ 
(табл. 2), тяхната информация или лично наблюдение за „Изхвърляне на от-
падъци в повърхностни и подземни карстови форми“ са много ниски (фиг. 4). 
Това потвърждава как липсата на компетенции за спецификата на карста може 
да отклонява вниманието от най-уязвимите места в карстовите територии.

Друг тревожен извод е, че основният дял и от трите заинтересовани страни 
избира в по-голяма степен опцията нормите и регламентите за карстовите тери-
тории да се изработват на национално ниво на приложение. Това е показателно, 
че те нямат нужните компетенции и прехвърлят отговорността на по-високо 
ниво.

– През информация за прилагани настоящи практики с оглед превенция в 
карстови територии и готовност за създаване на регулации

На зададените въпроси за прилагането на конкретни практики в земеде-
лието и животновъдството, типични за карстови райони, преобладаващите от-
говори са Не зная или Без отговор (фиг. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Това отново е 
в подкрепа на тезата, че степента на готовност при респондентите от групата 
власти за създаване и прилагане на регулации в земеползването е много малка.

3. Необходимост от обучение за карста през целия живот
Би било нереалистично да се очаква от специалистите в различните адми-

нистрации да имат подробни познания и разбиране на карста и предизвикател-
ствата, които той поставя пред местните общности от карстовите територии. 
Това означава, че хората с експертни познания в конкретни направления за кар-
ста може лесно да се превърнат в критичен фактор както в разработването на 
карстовите регулации, така и за вземане на решения за конкретните им форми 
на прилагане. Намесата на професионалисти, като геолози, хидрогеолози, ге-
оморфолози, биолози и др., е изключително важно, защото без техния принос 
администрациите лесно могат да подценят или надценят сериозността на про-
блема, свързан с карста. Поради факта, че в страната специалистите в областта 
на карста в последните години значително намаляват, решаването на пробле-



112

мите в карстовите територии налага необходимостта от подготовка на кадри, 
включително и чрез обучение през целия живот.

Важно е местните и регионалните администрации да осъзнаят необходи-
мостта от знания за карста и рисковете в карстовите територии и да започнат 
правилно да ги управляват. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от анкетното проучване, представени в тази публикация, пре-
доставят полезни данни относно нагласите и готовността за създаване, въвеж-
дане и прилагане на регулации в карстови територии. Тези резултати предиз-
викват много въпроси и са предизвикателство за нови проучвания в тази насока. 
Би било интерсно да се разшири както кръга на заинтересованите, така и да се 
изследват възможности за приложение на конкретни регулаторни техники пре-
ди всичко на местно ниво.

Важно е за регулациите в карста да се работи превантивно, а не в отговор 
на възникнал конкретен текущ проблем, защото набързо приетите наредби като 
отговор на сериозен проблем могат да бъдат изключително ограничителни или 
ненапълно ефективни и полезни в дългосрочен план. Също така е важно и хора-
та, които имат знание и компетенции в областта на карста да информират упра-
вляващите за рисковете в карстовите територии, за да се работи целенасочено 
за тяхното предодвратяване чрез изработване на научно-обосновани и доказани 
в практиката регулации.
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СЪВРЕМЕННО ЕКОЛОГИЧНО И ГЕОХИМИЧНО 
СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ В ПАРКОВЕТЕ 

НА ГРАД ОДЕСА (УКРАЙНА)

Светлана Домусчи1, Валентина Тригуб1 
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В настоящата статия се анализира разпределението на тежките метали в почвите 
на парковете на град Одеса и се определят химичните свойства (рН, съдържание на общ 
хумус, съдържание на подвижни форми на тежки метали) в почвените проби. Промяна-
та в химичните свойства на почвите – алкализиране, повишаване на съдържанието на 
хумус, значително увеличение на подвижните форми на тежки метали, е в резултат на 
техногенното въздействие върху почвената покривка на изследваните градски паркове. 
Извършените проучвания на актуалното екологично и геохимично състояние на почви-
те на парковете ще допринесе за разработването на мерки за опазване на зелената зона 
на града. 

Ключови думи: градски почви, паркове, хумус, pH, тежки метали, общ индекс на 
замърсяване, фитотоксичност, гр. Одеса. 

PRESENT ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CONDITION OF SOILS IN 
PARKS OF THE ODESSA CITY (UKRAINE)

Svetlana Domuschy, Valentina Trigub

The distribution of heavy metals in the soils of the parks of the city of Odessa was 
analyzed. The chemical properties (pH, content of total humus, content of mobile forms of 
heavy metals) in soil samples were determined. Technogenic impact on the soil cover of the 
studied city parks has led to a change in the chemical properties of soils: alkalization, an 
increase in humus content; a significant increase in mobile forms of heavy metals. It was 
revealed that only the soils of the Botanical Garden are not contaminated with heavy metals, 
which is due to their considerable remoteness from large city streets and industrial enterprises. 
The content of the studied heavy metals in the territory of the other parks varies widely, 

1 Одески национален университет „И.И. Мечников“ (Украйна), Геолого-географски факул-
тет, Катедра по география на Украйна, почвознание и земелен кадастър; svetlanabochevar@ukr.
net;



116

significantly exceeding the background values, and in terms of the content of zinc and MPC. 
The results of calculations of the total indicator of pollution of the top layer of the soil cover 
of city parks, taking into account the toxicity coefficient of HM, showed that the studied soils 
of the city mainly belong to the category of “moderately dangerous” - “very dangerous”. 
At the same time, ≈ 30% of the study areas are characterized by a very dangerous level of 
pollution. The study of the degree of phytotoxicity of the studied soils showed the absence of 
suppression of plant growth only in the control plot. All other soils of the parks have a low 
degree of phytotoxicity (0-20%). The studies carried out made it possible to study the current 
ecological and geochemical state of soils in parks, which will contribute to the development 
of measures to preserve the green zone of the city.

Keywords: urban soils, parks, humus, pH, heavy metals, total pollution index, 
phytotoxicity, Odessa.

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Един от основните и неразделни компоненти на градската среда са зеле-
ните площи и зелената зона като цяло и качеството на околната среда зависи 
от тяхното състояние. Лесопарковете, парковете и другите рекреационни зони 
на града играят значителна роля за подобряване на околната среда (Забелина, 
2014). Увеличаването на притока на население в градовете постоянно води до 
все по-голямо усвояване на територии от природните ландшафти. Ето защо се 
поставя целта да се запазят най-малките площи както с естествени (крайград-
ски гори), така и с изкуствени насаждения (градини, площади, паркове), които 
играят огромна роля за подобряване на качеството на живот на хората (Клейме-
нов, 2008; Жарикова, 2012). 

Традиционно се смята, че почвите в градините, площадите, парковете и дру-
ги райони на града не са подложени на интензивно антропогенно въздействие 
и преобразуване, тяхното ниво на замърсяване не е високо, състоянието им не 
предизвиква безпокойство и те не са предмет на изследване. Същевременно 
обаче дори малки природни и развлекателни зони (булеварди, алеи, площади), 
паркове и горски паркове, които са част от градските и крайградските райо-
ни, изпитват силно техногенно натоварване, в резултат на което състоянието на 
почвите и растителността на тези територии силно се влошава. 

Подходящо поддържаните и правилно разположените градски зелени пло-
щи благоприятстват за по-доброто санитарно-хигиенно състояние на околната 
среда. Те допринасят за пречистване на въздуха от различни замърсяващи еми-
сии, предотвратяване на прекомерно прегряване на тротоари, стени на сгради и 
почва, регулиране на микроклимата и създаване на добри условия за отдих на 
открито. 

Отрицателното въздействие на градската среда върху зелените площи се 
проявява чрез повишени нива на шум, механични повреди, замърсяване на ат-
мосферата и подпочвените води и преди всичко чрез промени във физико-хи-
мичните свойства на почвите (Клейменов, 2008; Жарикова, 2012 г.).

Почвената покривка оказва пряко влияние върху поддържането на биораз-
нообразието и биопродуктивността на горските и парковите екосистеми, вър-
ху тяхното стабилно съществуване и нейната деградация може да доведе до 
намаляване на качеството на градските фитоценози. Един от най-достъпните 
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и информативни показатели за оценка на общото техногенно замърсяване на 
почвата е фитотоксичността. Изборът на висш растителен вид като обект на из-
следване зависи от целите на изследването и вида на замърсяването на почвата.

Целта на работата е да се оцени екологичното и геохимичното състояние 
на почвите в рекреационните зони, изпитващи комплексно техногенно въз-
действие, на примера на парковете в град Одеса.

АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Почвената покривка на украинските градски паркове е предмет на проуч-
ване от много учени. Резултатите от изследването на основните физико-химич-
ни свойства, както и влиянието на антропогенните фактори върху почвите на 
градските паркове, са представени в трудовете на Мирзак, 1999; Вовка, 2004; 
Люцишина и др., 2011; Дядково, Козловски, 2012; Геника, Диди, 2013; Гонча-
ренко, Житской, 2014; Гунка, 2015; Снитински, Смаля, 2016 г.

Почвената покривка на град Одеса, включително парковата зона, се изу-
чава активно от специалисти и студенти на Одеския национален университет 
(Trigub et al., 2016; Domuschi ta Trigub, 2020), служители на филиала в Одеса на 
държавната институция „Институт за защита на почвите на Украйна“ (Хохряко-
ва та Куліджанов, 2017) .

ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Обекти на изследване са антропогенно трансформираните почви на парко-
вете на Одеса, които са засегнати от транспортни и индустриални въздействия 
с различна интензивност. Взети са почвени проби за анализ в пет парка на град 
Одеса (фиг. 1): Артилерийски парк, Савицки парк, Парк „Победа“, Ботаническа 

Фиг. 1. Карто-схема на вземане на проби
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градина, Дюковска градина. Като еталон (контрол) са използвани почвени про-
би, взети на територията на горския пояс по магистралата Одеса–Черноморск, 
която се намира извън града.

Сред изследваните паркове с най-благоприятни екологични условия е те-
риторията на Ботаническата градина. Парк „Победа“ се намира в курортната 
зона на града. Автомобилният транспорт може да бъде източник на замърсяване 
на почвата в парка. Парковете Савицки и особено Дюковски са в по-неблаго-
приятни екологични условия.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За изследване на съвременното екологично и геохимично състояние на 
почвите в парковете на град Одеса са взети почвени проби, проведени са редица 
химични (определяне на pH, общо съдържание на хумус) и екологични изслед-
вания (съдържание на тежки метали, фитотоксичност на растенията).

Проби се вземат от повърхностния почвен слой – 0–20 cm (ДСТУ 
4287:2004). Определянето на химичните свойства на почвите се извършва по 
стандартни методи: киселинност на почвата (рН) по потенциометричен метод 
с помощта на йономер EV-74 (ДСТУ 8346:2015); общо хумусно съдържание 
– по метода на Тюрин (ДСТУ 4289: 2004); съдържанието на подвижни форми 
на тежки метали (Pb, Mn, Zn, Co, Cd, Cu) се извършва в буферен екстракт от 
амониев ацетат с pH 4.8 на атомно-абсорбционен спектрофотометър съгласно 
ДСТУ 4770.2:2007, ДСТУ 4770.3:2007, ДСТУ 4770.5:2007, ДСТУ 4770.6:2007, 
ДСТУ 4770.9:2007 (ДСТУ…, 2005).

Степента на опасност от замърсяване на почвата на парковата зона с тежки 
метали се определя с помощта на коефициента на техногенна концентрация на 
елементи (Kc), равен на съотношението на действителното съдържание на ве-
ществото в почвата (Ci, mg/kg) към регионалния фон (Cfі) и общия индикатор 
за замърсяване (Zc) на почвите, което дава възможност да се изчисли геохимич-
ното (фоново) ниво и степента на замърсяване на почвената покривка (Федо-
рец, Медведева, 2009).

Общият показател на замърсяване се изчислява по формулата (Пилипенко 
и Скок, 2015):

Zc = ,

където: Ксі – коефициент на концетрация на і-тия химичеси елемент в почвена-
та проба; n – количеството на отчетените химически замърсители.

Оценката на нивото на замърсяване на почвата по общия показател за за-
мърсяване (Zс) е определена по скàлата за оценка: Zс = 0–8 – благоприятно, Zс 
= 9–16 – задоволително; Zc = 17–32 – умерено опасно, Zc = 33–128 – изключи-
телно опасно, Zc > 128 – много опасно  ниво на замърсяване на почвата (Пили-
пенко и Скок, 2015).

Анализът на фитотоксичността на почвите в парковата зона е извършен по 
метода на Горова и др. (2014). Като тестови култури са използвани семената на 
Cucumis sativus (обикновена краставица) и Písum (грах). Почвата и семената 
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се разпределят равномерно върху равнината на паничката на Петри, изсипват 
се 7 ml утаена преварена чешмяна вода. Семената покълват при температура 
23–25 °C. След 96 часа се измерва дължината на подземните части (корените) 
и дължината на надземните части (стеблото). Взаимодействието на растенията 
с почвата става чрез кореновата система, която е много чувствителна към нали-
чието на вредни вещества.

След статистическа обработка стойността на фитотоксичния ефект (ФE) се 
определя по формулата:

ФЕ = (Lo-Lx)/ Lo ˟ 100 %,

където: Lo – средна дължина на подземните части (корените) или на надзем-
ните части (стеблото) на растенията, отглеждани върху почвени проби, взети 
в контролната точка; Lx – средна дължина на подземните части (корените) или 
на надземните части (стеблото), отглеждани върху почвата на изследваните ра-
йони.

Субстратната токсичност се оценява по петстепенна скàла: 0–20 % – липс-
ва или слаба, 20,1–40 % – средна, 40,1–60 – над средната, 60,1–80 – висока, 
80,1–100 – максимално ниво на токсичност (Григорчук, 2016).

Статистическият анализ на получените данни е извършен с помощта на 
общоприети методи и софтуерния пакет MS Excel.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Почвите, разположени в условията на града, са под силното влияние на 
техногенната среда. Един от компонентите на това въздействие са аеротехно-
генните замърсители: тежки метали, органични съединения, азотни, серни и 
други токсични вещества.

Почвената покривка на град Одеса и околностите му е в зоната на влияние 
на повече от 300 промишлени предприятия и наличието на голям брой превоз-
ни средства и се характеризира с повишени концентрации на подвижни форми 
на тежки метали (Trigub et al., 2020). Особеностите на градската педогенеза се 
проявяват в силната вариабилност на почвените параметри и проявата на кон-
траст, мозаичност и голямо различие на генетичните свойства. Важно е също 
така, че почвената покривка на града непрекъснато се променя в резултат на 
преустройство, строителни дейности, озеленяване и др., т.е. постоянно варира 
в зависимост от условията на градската среда (Кузнецов, 2011; Никитина, 2011; 
Верхошенцева, Галактионова, 2014).

Добре известно е, че почвената органична материя, и по-специално хуми-
новите киселини, са способни да свързват соли на тежки метали в стабилни 
комплексни съединения и по този начин да ги превръщат във форма, недостъп-
на за растенията. В тази връзка при оценката на екологичното състояние на поч-
вите в парковите зони е важно, а понякога и решаващо, да се промени тяхното 
хумусно състояние. Хумусът и неговите качествени и количествени показатели 
са сред най-важните фактори, които определят както екологичните функции на 
почвите в биосферата, така и стопанското им значение.

Резултатите от изследванията на общото хумусно съдържание на почвите в 
парковите зони на град Одеса показват, че в горния слой (0–10 cm) то варира от 
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3,63 % до 5,26 % и се характеризира като средно и ниско според по скàлата на 
Орлов (Орлов и др., 2005) (табл. 1). В слоя 10–20 cm тези стойности са по-ниски 
– от 2,50 % до 3,51 %, което съответства на нискохумусните южни черноземи.

Според съдържанието на общ хумус (табл. 1) почвите на изследваните пар-
кове заемат следния низходящ ред: Артилерийски парк > Савицки парк > Парк 
„Победа“ > Парк Дюковска градина > Ботаническа градина.

Реакцията на околната среда (рН) е от голямо значение за създаване на бла-
гоприятни условия, важни за усвояването на основните минерални елементи и 
храненето на растенията. Както е известно, почвите с високи стойности на pH 
– 8–9 (алкални почви), влияят неблагоприятно върху растежа и развитието на по-
вечето растения, като възпрепятстват усвояването на някои хранителни вещества 
и микроелементи. Такива почви затрудняват покълването на повечето растения.

Резултатите от изследванията на pH на почвата в градските паркове са 
представени в табл. 2. Във всички изследвани почви, избрани в рамките на гра-

Таблица 1
Съдържанието на хумус в почвите на парковете на град Одеса

Местоположение 
Съдържанието на хумус (%)

Дълбочина  0–10 cm Дълбочина 10–20 cm

Артилерийски парк 5,26 3,20

Савицки парк 4,29 3,51

Парк „Победа“ 4,59 3,14

Ботаническа градина 3,63 2,50

Дюковска градина 3,95 2,80

Контрол 3,28 2,43

Таблица 2
Реакция на почвената среда (рН) 

Изследвани райони Дълбочина 0-10 cm Дълбочина 10-20 cm

Артилерийски парк 7,97 7,76

Савицки парк 7,65 7,64

Парк „Победа“ 7,46 7,36

Ботаническа градина 7,47 7,40

Дюковска градина 7,64 7,60

Контрол 6,90 6,50
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Таблиця 3 
Съдържание на тежки метали (подвижни форми) в почвите 

(средни стойности, mg/kg)

Изследвани райони Pb Mn Zn Co Cd Cu

Артилерийски парк 2,45 76,5 4,36 0,96 0,04 0,34

Савицки парк 3,95 91,99 65,00 5,78 0,92 2,86

Парк „Победа“ 3,97 104,76 49,00 1,11 0,52 0,90

Ботаническа градина 1,11 39,3 1,45 0,12 0,01 0,07

Дюковска градина 5,45 79,18 65,00 17,37 1,40 2,08

Контрол 9,35 90,35 0,48 0,28 0,20 1,24

Максимално допустими 
концентрации 6,00 - 23,00 5,00 0,70 3,00

Фоново съдържание 
(по Кулиджанов и др., 2014) 1,86 33,85 0,44 0,38 0,15 0,22

да, стойностите на pH се колебаят в рамките на 7,46–7,97, което е показател за 
алкална среда, като най-високи са те в почвените проби, взети от територията 
на Артилерийски парк.

При изследване на екологичното състояние на градската среда, включител-
но на почвената покривка, е важно да се определи съдържанието на замърсите-
ли, сред които тежките метали заемат „особено“ място.

Естественото съдържание на тежки метали в обектите на околната среда 
е сравнително незначително. Високото им съдържание по правило е следствие 
от антропогенни емисии. Фоновото съдържание на подвижни форми на Co, Cu, 
Zn, Pb, Cd и Mn в почвите на Одеска област е незначително (табл. 3). В почвите 
на одеските паркове средното съдържание на изследваните тежки метали вари-
ра в широки граници и надвишава фоновото съдържание и ПДК. Минималното 
съдържание на тежки метали е определено в почвата на Ботаническата градина.

За оценка на опасността за околната среда от замърсяване на изследваните 
почви е изчислен общият индекс на замърсяване (Zc), който е добавена сума от 
коефициентите на свръхконцентрация на всеки химичен елемент над фоновото 
ниво (табл. 4):

Според резултатите от изчисленията трябва да се отбележи, че с мини-
мално ниво на замърсяване на почвата се характерира само територията на 
Ботаническата градина, която се намира в зоната на минимално антропогенно 
въздействие. Всички останали почви в парковите зони на града се отличават с 
интензивно натрупване на тежки метали, което като цяло повишава общото им 
ниво на замърсяване. С максимална стойност на показателя за общо замърсява-
не се характеризират почвите на Дюковска градина – 217,49, което съответства 
на много опасно ниво на замърсяване.
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Фитотоксичността е интегрален индикатор за общото въздействие на поч-
вените замърсители върху растежа и развитието на висшите растения. Нивото 
на фитотоксичност на почвите в парковите зони се оценява според намаляване 
на определени показатели спрямо тези на растения, отглеждани на контролна 
(незамърсена) почва. При лабораторни условия е изследвана фитотоксичността 
на почвите по отношение на две индикаторни тестови култури: Cucumis sativus 
(обикновена краставица) и Písum (грах). Изследването на почвената фито-
токсичност показа, че почвите на почти всички изследвани територии потискат 
растежа на опитните култури.

Покълването на семената на краставици в почвите на всички изследвани 
паркове съответства на нисък фитотоксичен ефект (табл. 5). Най-нисък показа-
тел (1 %) в рамките на града е характерен за почвите на Ботаническата градина, 
най-висок (20,0 %) – за почвите на Дюковската градина, която е под значително 
влияние (високо претоварване) от автомобилния транспорт.

Също в почвите на Дюковска градина с най-ниска кълняемост са семената 
на краставицата (78 %), а с най-високи стойности на този показател са почвите 
на Ботаническа градина (97 %), което ги определя като почви с благоприятни 
екологични свойства, причина за което е липсата на промишлени предприятия 
и ниското автомобилно натоварване на територията.

Изследването на влиянието на парковите почви върху растежа и развитието 
на граховите семена показва подобна тенденция, но със значително потискане 
на кълняемостта им в сравнение с тези на краставицата, което определя граха 
като по-чувствителен към замърсяването на почвата (табл. 2). Най-ниската къл-
няемост на семената е отбелязана за пробите от Дюковската градина (65 %).

Таблица 4
Коефициент на техногенна концентрация на тежки метали (Kс), общ индекс 

на замърсяване (Zc) за почвите на изследваните райони

Изследвани 
райони

Коефициент на техногенна кон-
центрация на тежки метали (Kс)

Общ индекс 
на замърся-

ване (Zc)

Ниво на замър-
сяване

Pb Mn Zn Co Cd Cu

Артилерийски 
парк 1,32 2,26 9,91 2,53 0,27 1,55 17,82 Умерено опасно

Савицки парк 2,12 2,72 147,73 15,21 6,13 13,00 186,91 Много опасно

Парк „Победа“ 2,13 3,09 111,36 2,92 3,47 4,09 127,07 Изключително 
опасно

Ботаническа 
градина 0,60 1,16 3,30 0,32 0,07 0,32 5,75 Благоприятно

Дюковска 
градина 2,93 2,34 147,73 45,71 9,33 9,45 217,49 Много опасно 

Контрол 5,03 2,67 1,09 0,74 1,33 5,64 16,49 Умерено опасно
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Според скàлата за токсичност на субстрата всички почви в парковата зона 
на града са с ниска токсичност (0–20 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От анализа на почвите в изследваните паркови пространства в гр. Одеса 
може да се направят няколко извода:

1. Техногенното въздействие върху почвената покривка на изследваните 
паркове води до промяна в химичните свойства на почвите: алкализиране, по-
вишаване на съдържанието на хумус; значително увеличение на подвижните 
форми на тежки метали.

2. Нивото на замърсяване на изследваните почви варира от умерено опас-
но (Артилерийски парк) до много опасно (парк Дюковски), което се дължи на 
степента на влияние на промишлените предприятия и особено на автомобилния 
транспорт.

3. Интегрален индикатор за общото въздействие на почвените замърсители 
върху растежа и развитието на висшите растения е фитотоксичността. Проуч-
ванията установяват, че достатъчно високото съдържание на хумус не премах-
ва токсичния ефект на тежките метали. Най-високите нива на почвена фито-
токсичност са открити в парка Дюковски.

4. Използването на Cucumis sativus (обикновена краставица) и Písum (грах) 
като тестови обекти за определяне на фитотоксичността на почвите позволи да 
се установи по-голямата чувствителност на граха към техногенно замърсяване.

Таблица 5
Покълване на семената на опитни култури върху почвени проби

Местоположение Покълване на семената (%) Фитотоксичен ефект (%)

Cucumis sativus 
(обикновена 
краставица)  

Písum (грах) Cucumis sativus 
(обикновена 
краставица)  

Písum (грах)

Артилерийски парк 85,0 90,0 8,0 3,0

Савицки парк 82,0 75,0 5,0 11,0

Парк „Победа“ 89,0 73,0 15,0 10,0

Ботаническа 
градина 97,0 87,0 1,0 2,0

Дюковска градина 78,0 65,0 19,0 20,0

Контрол 96,0 94,0 0,0 0,0
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CURRENT STATE OF THE NATURE AND LANDSCAPES OF THE 
TRUBIZH RIVER BASIN (UKRAINE) 

Sofiia Mizina1

The article analyzes the specifics of the nature of the Trubizh river basin, characterizes 
the geological structure of the study area and notes that its forming elements are sedimentary 
rocks of the Mesozoic and Cenozoic, which lie on the Precambrian crystalline basement, and 
geomorphological features of the study area form ancient floodplains of the Dnieper river 
(most of the territory is located within the second floodplain terrace) and the floodplain and 
floodplain terrace of Trubizh. The boundaries of the floodplain and the floodplain terrace of 
the Trubizh River have been clarified and reflected on the map. Analysis of the geological and 
geomorphological structure and originality of climatic conditions of the territory made it pos-
sible to establish patterns of formation and distribution of genetic types of soils, most of which 
were formed on forests and forest-like loams. It has been found that the most common in the 
study area are light grey and grey podzolic soils. The regularities of vegetation distribution 
have been characterized and it has been noted that today most of the territory is plowed and is 
under agrocenoses, which, accordingly, has a negative impact on faunal diversity. It has been 
established that the reason for this is the irrational use of nature due to drainage reclamation 
works.

Key words: geological structure, relief, geomorphological structure, flora, fauna, aqui-
fer, water management landscape-technical system, rational nature management.

СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДАТА И ЛАНДШАФТИТЕ 
В БАСЕЙНА НА РЕКА ТРУБИЖ (УКРАЙНА)

София Мизина

В статията се анализира природата на басейна на река Трубиж, характеризира се 
геоложката му структура с основните мезозойски и кайнозойски седиментни скали, 
лежащи върху докамбрийска кристалинна основа, и се отбелязват геоморфоложките 

1 Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine, Postgraduate stu-
dent,; sofiiamizina21@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3108-8554

9 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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особености, които формират древните заливни низини на р. Днепър (по-голямата част 
от изследваната територия се намира в рамките на втората заливна тераса) и заливната 
тераса на Трубиж. Границите на тези тераси са изяснени и отразени върху картата. 
Анализът на геоложката и геоморфоложката структура и естеството на климатичните 
условия на територията позволява да се установят закономерностите във формирането и 
разпространението на генетични типове почви, повечето от които са горски и глинести. 
Установено е, че най-разпространени в района на изследването са светлосивите и 
сивите подзолисти почви. Характеризирани са закономерностите в разпределението 
на растителността и е отбелязано, че днес по-голямата част от територията е разорана 
и е заета с агроценози, което се отразява негативно на фаунистичното разнообразие. 
Установено е, че причината за това е нерационалното природоползване поради 
отводнителни рекултивационни работи.

Ключови думи: геоложки строеж, релеф, геоморфоложка структура, флора, фауна, 
водоносен хоризонт, водностопанска ландшафтно-техническа система, рационално 
управление на природата.

INTRODUCTION

The current state of development of society is marked by a significant human 
pressures on the environment. This is especially true of small and medium-sized riv-
ers of the Dnieper Left Bank, among which the river Trubizh should be singled out. 
Under the influence of excessive anthropogenization in the 50-60s of the twentieth 
century natural landscape complexes of the river basin were transformed into anthro-
pogenic. The natural river Trubizh was straightened, deepened and rebuilt into a main 
canal, and the floodplain was turned into a drainage network. As a result, there was a 
change in water, temperature and air regimes and natural biocenoses.

The study of the nature of the Trubizh basin and its specific features is the basis 
for further understanding of all processes that occur both within the Trubizh wa-
ter management landscape and technical system, and in its interaction with adjacent 
landscape complexes. The relevance of this study is due to the lack of researches that 
would give a comprehensive description of the specific nature of the Trubizh basin.

Analysis of previous research and publications.  Analyzing the works of for-
eign and local scientists, it was found that most of them are devoted to knowledge of 
the nature of Ukraine as a whole, as well as the Middle Dnieper or Western UkraineIn 
their works, they investigated and analyzed vegetation and paleoclimate in the Mio-
cene in Ukraine and found that the main changes in vegetation occurred due to global 
climate evolution complicated by regional tectonic processes (Syabryaj et al., 2007); 
climate change in the late Eneolithic in Ukraine, but in a regional archaeological 
context (Harper, 2019); Middle Pleistocene climate within the Middle Dnieper ba-
sin and found that the formation of the valley of the study area occurred during the 
interstational phases at the end of the last glacier, and the Holocene transition was 
characterized by the transformation of large late glaciers into small Holocene me-
anders (Panin et al., 2017); sequence of forest soils of the last two glacial-intergla-
cial cycles, variability of vegetation and shifts of landscape-vegetation boundaries 
in accordance with climatic fluctuations (Gozhik et al., 2014); three domains of the 
Ukrainian Shield, separated by the main suture zones and characterized the relief of 
the Middle Dnieper domain (Claesson et al., 2019).
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Only a few scientists focus on on studying the nature of the nature of the Upper 
Dnieper, especially in the Kyiv region. They studied the soil formation in the last 
glacial Eastern European forest and found that in northern Ukraine (Kyiv region) 
in the past there was rapid climate variability ores and several thin, germinal soils 
(Veres et al., 2018); the impact of glacial lakes and their runoff on the reorganization 
of drainage systems during the last two glacial-interglacial cycles and determined 
that drainage systems were formed as result of excess water of glacial lakes in the 
late Saalian glacier (Panin et al., 2020). The territory of the Trubizh river basin was 
only partially studied.

Among domestic scientists, many researches have been devoted to the study of 
the forest-steppe zone of Ukraine and the Kyiv region (Marinich, 1972; Udovychen-
ko, 2017), but the specifics of the nature of the Trubizh basin is analyzed in the works 
indirectly. Only some of the scientists focused on the study of the Trubizh river basin: 
the state of wetlands of the Trubizh river basin, which underwent transformations as 
a result of the 50-60s of the twentieth century. drainage reclamation (Ladyka, 2017); 
the flora of the Trubizh floodplain, identifying five species of peat in its stratigra-
phy (Sidorenko, 2011); the impact of anthropogenization on the groundwater level 
within the basin of the Trubizh River (Zapolskyi, 1991); changes in the properties of 
peat soils after long-term drainage and use (Berezhniak, 2011); herpetocomplexes of 
wetlands of the Trubizh floodplain (Nekrasova & Kuybida, 2014). However, analyz-
ing the works of domestic scientists, it was found that scientists have analyzed the 
territory of the Trubizh basin, only from a hydrological, floristic and faunal point of 
view. A comprehensive analysis of the nature of the Trubizh river basin has not been 
carried out.

The aim is to consider the specific features of recent nature and landscapes of 
the Trubizh River basin on the basis of the analysis of available literary and carto-
graphic sources and own role researches.

Materials and methods of research. In the process of analyzing the specifics of 
the nature of the Trubizh basin, the following methods were used: structural and log-
ical generalization (used to highlight the general features and properties of the study 
area), system analysis (establishing structural relationships between elements of the 
study area), comparative geographical temporal differences between geographical 
processes and phenomena in the study area), retrospective (involved in the study of 
historical and geographical features of nature), cartographic (in processing informa-
tion and mapping) and GIS-method for analyzing changes in natural and anthropo-
genic landscape complexes.

The data presented in this article have been obtained from field and analytical 
studies, as well as from mapping the geological and geomorphological structure, soils 
and vegetation of the study area. For cartographic modeling and analysis of the nature 
of the Trubizh basin, the GlobalMapper20 program was used, which analyzed the 
features of the terrain, hydrographic network and identified patterns of vegetation 
distribution in the study area, GIS package SAS.Planet.Release, whose database in-
cluded information on natural landscape the studied area and their transformation 
into anthropogenic ones. The study was also carried out by analyzing cartographic 
materials in the GoogleEarthPro software environment, which was used to analyze 
satellite images of the study area over time, which made it possible to establish the 
human pressures on the floristic diversity of the Trubizh basin.
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GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL FEATURES

The territory of the Trubizh river basin is located in the north-western part of 
the Dnieper lowland and covers parts of the territory of Kyiv and Chernihiv regions. 
According to the physical and geographical zonation of Ukraine, the Trubizh basin 
is located within two zones: the northern (upper) part is located within Chernihiv 
Polissya, and the middle and lower part – within the North-Dnieper terrace-plain 
forest-steppe zone (Fig. 1 – appendix).

The specific natural conditions of the studied area are influenced and determined 
by many factors, among which are the geological structure and the relief. The Tru-
bizh river basin is located within the formation-accumulative plain of the Dnieper 
geomorphological region. It is a flat plain with average heights of 100–150 m a.s.l.; a 
large part of the territory is occupied by saucer-shaped depressions.

A peculiar feature of the study area is that it is located at the junction of two main 
tectonic structures: the Ukrainian Crystal Shield and the Dnieper-Donetsk Mesozoic 
depression. The crystalline basement consists of various metamorphic and igneous 
rocks. Sedimentary rocks of the Mesozoic and Cenozoic, which lie on the Precam-
brian crystalline basement, take part in the geological structure of the Trubizh basin.

In the Trubizh basin, the Mesozoic era is represented by Jurassic deposits (Ox-
ford layer J3iv2, Keloway layer J2ic), which occur only in the southern part of the ba-
sin. Widespread Paleogene sediments of the Cenozoic era, which are represented by 
Eocene (Obukhiv layer P2ob, Kyiv layer P2kv, Buchach layer P2bc, Kaniv layer P2kn) 
and Paleocene sedimentary rock (Sumy layer P1mr) (Fig. 2 – appendix).

Anthropogenic (Quaternary) deposits in the Trubizh basin are represented by 
forests and forest-like rocks on alluvial deposits. In most parts of the study area, 
Quaternary deposits occur on the rocks of the Kyiv formation (marls and glauconite 
sands), in the south – on the deposits of the Buchach and Kaniv formation (fine-
grained and glauconite sands), and in the northeast – on the sands and siltstones of 
the Kharkiv formation). The thickness of Quaternary sediments within the river basin 
varies between 40 and 60 m a.s.l. They are represented by alluvial deposits of the 
first, second, third and fourth floodplain terraces of the Dnieper and alluvial deposits 
of low (90–100 m a.s.l.) and high floodplain (95–105 m a.s.l.), as well as a low flood-
plain terrace (buried) (100–105 m a.s.l.), a high floodplain terrace (buried) (100–110 
m a.s.l.) and a pine terrace of Trubizh (Fig. 3 – appendix).

Trubizh is characterized by a wide valley with a depth of up to 25 m. In the upper 
reaches it connects with the valley of the Oster River by a passable valley. According 
to the decipherment of satellite images and own field research in the geomorpho-
logical structure of the valley, the author highlighted high and low floodplains, high 
(buried) and low (buried) floodplain terraces and pine forest. Trubizh floodplain, for-
merly swampy, now drained, has an average width of 500 m up to 3 km, and in some 
areas is 6–7 km, the difference between low and high floodplain is 3–5 m. The height 
above the river level varies between 1 and 5 m. The high floodplain has a significant 
distribution within the central part of the river. The low floodplain terrace (buried) of 
Trubizh has an average width between 2 and 4 km and more, and the height above 
the river is 7–8 m. The low floodplain terrace has a wide development in the western 
part of the lower course of the river. The high floodplain terrace (buried) can be traced 
in the central and lower reaches of the river and has an average width of 4–6 km, the 
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height above the riverbed varies from 10 to 15 m. The surface is represented by light 
loess-like loams. The pine terrace is widespread in the central and lower reaches of 
the Trubizh, the height above the riverbed is 20–25 m, and the surface is composed 
of fine-grained sands.

Trubizh is characterized by a wide valley with a depth of up to 25 m. At the top 
it connects with the valley of the Oster River by a passable valley. In the geomorpho-
logical structure of the valley there is a floodplain and the first floodplain terrace. The 
Trubizh floodplain, formerly swampy, now drained, has an average width of 500 m to 
3 km, and in some areas is 6–7 km. The height above the river level varies from 0,7 to 
1–2 m. The first floodplain terrace of Trubizh has an average width of 2 to 4 km and 
more, and the height above the river is 7–8 m, the surface is composed of sand. The 
floodplain terrace is widely developed in the eastern part of the Trubizh basin, espe-
cially in the area of Hlanyshev, Kozlov, Berezani and Baryshivka (Marinich, 1972).

HYDROLOGICAL AND CLIMATOLOGICAL FEATURES

According to the hydrological zoning of Ukraine, the Trubizh basin belongs 
to the Left-Bank Dnieper hydrological region of sufficient water content, namely 
Trubizh-Supiya hearth subregion of low water content. In hydrogeological terms, the 
Trubizh basin is located within the Dnieper artesian basin. Aquifers are found in the 
sediments of the Kyiv, Buchach-Kaniv, Obukhiv worlds, as well as the Quaternary 
system (Zapolskyi, 1991). Quaternary sediments (anthropogenic alluvial and middle 
anthropogenic fluvioglacial) form a single aquifer, the thickness of which varies from 
20 to 55 m. The depth of the aquifer varies from west to east. In the south-west, west 
and most of the study area the depth is from 0 to 10 m, and in the northeast and east 
is from 5 to 10 m.

The main forming rocks of the aquifer are sands, in the lower part of water-bear-
ing rocks there are coarse-grained sands with gravel and pebbles; the middle part is 
formed by medium-grained sands with layers of sands, loams and clays; in the upper 
part aquifers are forests and forest-like loams (alluvial deposits of floodplain terraces 
of the Dnieper). However, within the Trubizh floodplain, groundwater is deposited in 
peat deposits. Only in the north-west and east of the study area there is an increase in 
relief, where in some places there is a peak, characterized by shallow deposits (2–2,5 
m) and a small thickness of water-bearing rocks (up to 0,5 m) (Sakhatskyi, 2009).

The territory of the Trubizh basin is located within the North Atlantic-continen-
tal climate region, namely: the upper part of the basin belongs to the Eastern climatic 
region of the zone of mixed coniferous-deciduous forests, the middle and lower part 
of the basin – to the Western climatic region of the forest and steppe zone. Circulation 
of air masses in the study area depends on the season: winter (January) is dominat-
ed by southwestern, southern and southeastern winds, with an average speed in the 
north, 4–4,5 m/s, in the south, 3–3,5 m/s; summer (July) is dominated by northeast 
and east winds, the average speed of which is 2 m/s and more.

According to the agro-climatic zoning of Ukraine, the territory of the basin is 
within two zones: the Polissya part is in the zone of sufficient heat supply and hu-
midification (SCC – 1,3–1,4); forest and steppe part – in the zone of sufficient heat 
supply, unstable moisture (SCC – 1,0–1,1).
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The total solar radiation per year in the Trubizh basin increases from north to 
south and ranges from 4,000 to 4,300 MJ/m2. The radiation balance also increases 
from north to south from 1600 to 1800 MJ/m2. The thermal regime of the basin is 
characterized by a temperature difference in the same direction: the average monthly 
temperature in January in the north is -7 oC, and in July – +19 oC; in the south, respec-
tively -5,8 oC and +20 oC. The sum of active temperatures ranges from 2400oC in the 
north to 2700oC in the south. The pattern of precipitation distribution is also traced in 
the direction from north to south and is 550 mm/year and 467 mm/year, respectively 
(Polupan, 2007).

FEATURES OF SOIL SPREAD

The formation and distribution of genetic soil types in the Trubizh basin is re-
lated to the geological and geomorphological structure and climatic conditions of the 
territory. The main factors of soil formation are relief and soil-forming rocks, which 
are specific in the study area. According to the relief and surface deposits, the territo-
ry of the Trubizh basin can be divided into two zones:

Zone I is the upper part of the basin, which is located within Chernihiv Polis-
sya. It is dominated by wavy and hilly mesorelief, which causes variegated soils, but 
small fluctuations in height and close occurrence of the surface of groundwater leads 
to their glaciation and wetlands. Carbonate-free glacial rocks of light mechanical 
composition are widespread in this area. As a result, soils get wet, bases are leached 
and, as a result, the podzolic process of soil formation develops (Marinich, 1972).

Zone II – the middle and lower parts of the Trubizh basin, which are located 
within the North-Dnieper terrace-plain forest and steppe zone. The territory of the 
basin is characterized by a flat drain-free relief, numerous saucer-shaped depressions 
and a high occurrence of groundwater from the surface. All this contributes to the 
development of waterlogging processes, and the content of sodium bicarbonate in 
groundwater contributes to soil salinity. Forests and loess-like loams, which contain 
from 7 to 15% of carbon dioxide, are widespread here. Gray forest and chernozem 
soils were formed on forest rocks. Also on the territory of the study are partially 
distributed water-glacial and ancient alluvial deposits of river terraces on which, un-
der the conditions of the washing regime, sod-podzolic soils are formed (Marinich, 
1972). In general, most of the soils in the Trubizh basin were formed on forests and 
forest-like loams (Fig. 4 – appendix). The territory is dominated by forest and steppe 
podzolic soils, among which the most common are gray and light gray podzolic light 
loamy and sandy. Dark gray podzolic are found in fragments in the upper and middle 
reaches of the Trubizh. Typical low-humus chernozems are less common. The study 
area is characterized by the spread of swamp and meadow-swamp soils on alluvial 
deposits.

In terms of humus content in the arable layer of soils (up to 30 cm deep) are pro-
ductive: meadow-chernozem – fragmented only in the middle reaches of the Trubizh 
under saline meadows, humus content is over 4,0 %; meadow and meadow-swamp 
– common in the middle and lower reaches of the Trubizh and in the upper reaches 
of the floodplain of the Nedra River under steppe meadows, humus content more 
than 4,0 %; typical chernozems formed on forest floodplain terraces under steppe and 
meadow-steppe vegetation, distributed in the south-west and east of the study area, 
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humus content is 3,6–4,0 %; podzolic chernozems formed under steppe meadows in 
the lower reaches and under oak forests in the middle reaches, where they are distrib-
uted in fragments, the humus content ranges from 3,6 to 4,0 %. The lowest percent-
age of humus in the arable layer (up to 1,0 %) is found in sod-slightly podzolic sandy, 
sandy and clayey-sandy soils on ancient alluvial and water-glacial deposits under 
pine, oak and pine-oak forests.

In the upper part of the basin, where groundwater is not deep, sod soils are ex-
posed to gleying. Turf gley soils formed on ancient alluvial and water-glacial deposits 
under grassy, mostly meadow-swamp vegetation. These soils are characterized by 
accumulation of humus in the upper part of the profile with its gradual decrease with 
depth and developed gley process. Among the sod gley soils, according to the mor-
phological profile, sod-medium podzolic gley soils stand out. These soils are charac-
terized by a gley-eluvial profile, in which an eluvial horizon is formed at a depth of 
25–35 cm, due to the seasonal rise of groundwater (Polupan, 2007).

A feature of the soil cover of the study area is the spread of wetlands and peat-
lands formed on Holocene alluvial deposits with excessive moisture under mead-
ow-swamp and shrub vegetation. Today, these plant associations have survived in 
fragments only in the middle and lower reaches of the Trubizh. The rest of the wet-
land was drained, resulting in the transformation of grass bogs into agrocenoses.

Today, the Trubizh River with its tributaries has importance water manage-
ment, as it flows in two areas: Kyiv (Brovarsky, Zgurivsky, Baryshivsky and Pe-
reyaslav-Khmelnytsky districts) and Chernihiv (Kozeletsky and Bobrovytsky dis-
tricts). The length of the main canal is 125 km (it should be noted that the length 
of the natural riverbed is 113 km), and the area of the catchment basin is 4700 km2. 
The basis of specialization of these districts is agriculture: Bobrovytsia district – the 
total area of agricultural land – 108,7 thousand hectares, of which arable land – 90,5 
thousand hectares; Kozelets district – on its territory (2660,17 km²) are concentrated 
36 agricultural enterprises, 21 farms, and the area of lands – 144,087 thousand hect-
ares, arable land – 74,775 thousand hectares; Zguriv district – the land fund of the 
district is 76,308 hectares, of which 63543,7 hectares or 83,3% are agricultural lands 
(with an average of 69,6% in Ukraine); Pereyaslav-Khmelnytskyi district – the area 
of agricultural lands is 95628,2 hectares, of which arable land – 80375,4 hectares. 
According to the decipherment of satellite images and the Public cadastral map of 
Ukraine, the area of transformation of natural complexes into anthropogenic within 
the Trubizh basin is 78% (Figs. 5, 6 – appendix).

FLORISTIC AND FAUNAL FEATURES

According to the geobotanical zoning of Ukraine, the territory of the Trubizh 
basin is located within two oblasts (European deciduous and Eurasian steppe) and 
two provinces (Eastern European (Sarmatian) province of coniferous-deciduous and 
deciduous forests and Eastern European forest and steppe desert provinces and dune 
and steppe provinces), the following districts: Livoberezhnopolisky district of oak-
pine, oak, pine forests, floodplain meadows and eutrophic swamps and Levoberezh-
nodniprovsky district of linden-oak, hornbeam-oak, pine (on terraces) forests, mead-
ows, halophytic and swamp vegetation.
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The flora of the study area is characterized by a combination of forest, meadow 
and steppe and wetland groups. During the anthropogenization of the Trubizh river 
basin, the vegetation cover underwent a significant transformation. As a result, most 
of the territory is now represented by agrocenoses on the site of forests, meadows and 
grassy swamps (Fig. 7 – appendix). Therefore, to investigate what changes have oc-
curred in the species composition of the flora of the basin, we conducted a systematic 
analysis of modern vegetation.

At the beginning of the XXI century the forest cover of the study area is 5–15 
%. The most common are deciduous and deciduous-coniferous forests, which have 
formed on grey forest and sod-podzolic soils. Deciduous forests are common in the 
middle and upper parts of the Trubizh basin and are represented by formations of 
common oak with an admixture of other deciduous species. Deciduous conifers are 
common in the lower and upper parts of the basin and are represented by oak-pine 
and pine formations.

Most of the territory of the Trubizh basin was occupied in the past by mead-
ow steppes and steppe meadows, which were represented by Poa angustifolia L., 
Festuca valesiaca, Koeleria delavignei, Agolisis vinealis, Bromus inermis (Marinich, 
1972). The result of excessive economic development is the transformation of these 
plant communities into agrocenoses.

As a result of drainage reclamation, the Trubizh floodplain is now represented 
by agrocenoses (oats, millet and winter wheat). However, in the middle and lower 
reaches of the river in the floodplain fragments of meadow vegetation have been 
preserved in fragments, among the groups of which cenoses with a predominance 
of Poa pratensis with accompanying species occupy a prominent place: Veronica 
arvensis and V. chamaedrys L., Ranunculus repens, Potentilla anserina L., Rumex 
confertus, Phalaris arundinacea, Carex hirta and Galika aparine (Ladyka, 2017). 
Less common are areas of onion dominated by Dactylis glomerata and Bromus in-
ermis with admixtures of synanthropic species: Veronica polita, Echinocystis lobata, 
Myconeotis alica sparsiflora.

Reclamation works have significantly affected the vegetation composition of 
sedge-hypnotic bogs. The dominant plant associations in these swamps were Carex 
inflata, C. lasiocarpa, C. diandra, C. dioica, Carex limosa, less common Acorus cal-
amus and Scirpus sylvaticus. As a result of anthropogenization, Agrostis stolonifera 
spreads with its subsequent dominance (Chorna, 2009).

Medicinal plants were found in the Trubizh basin: Acorus calamus, Urtica dioi-
ca L., Convallaria majalis, Rhamnus cathartica L., Lycopodium clavatum L., Hyper-
icum perforatum L., Adonis vernalis and Achillea millefolium.

Species listed in the Red Data Book of Ukraine were found on the territory of 
the study: Orchis coriophora, Platanthera bifolia, Iris pineticola – endemics; Daph-
ne cneorum L. – relict. The specificity of the physical and geographical conditions 
of the territory contributed to the preservation of endemics and relict plants, which 
determine the uniqueness of the flora of the Trubizh basin.

In zoogeographical terms, the study area is located within the Paleoarctic region 
of the Boreal European-Siberian subregion of the Eastern European district of the 
mixed forest and forest and steppe region, where two areas are distinguished: Eastern 
(Chernihiv) Polissya and the Left-Bank Dnieper Forest.
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As a result of the predominance of agrocenoses, the faunal diversity of the Tru-
bizh basin is significantly impoverished. Common among mammals are common 
Microtus ex grex arvalis, Mus musculus, Apodemus agrarius, Cricetus cricetus L.; 
among birds there is Passer montanus, Perdix perdix, Calandrella rufescens; reptiles 
are represented by the Lacerta agilis.

Forest fauna also does not differ in species diversity. Typical representatives 
are Capreolus capreolus, Sus scrofa, Lepus europaeus, Alces alces, Cervus elaphus 
(found only in the northwest of the basin), and species listed in the Red Data Book 
of Ukraine are Meles meles, Bubo bubo, Circaetus Gallicus. The fauna of onions and 
floodplains is represented by the Ondatra zibethicus, Arvicola amphibius, Micromys 
minutus, Ardea cinerea, Pelophylax and the common Natrix natrix. Species such as 
Lutra lutra, Grus grus and Haematopus ostralegus are listed in the Red Data Book of 
Ukraine. The ichthyofauna of the Trubizh River is represented by 34 species: Esox, 
Abramis brama, Blicca bjoerkna, Alburnus alburnus, Scardinius erythrophthalmus, 
Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Cobitis taenia, etc.

CONCLUSIONS

The basin of the Trubizh River is characterized by specific natural conditions 
due to a number of natural settings and anthropogenic impact. According to the phys-
ical and geographical zonation, the river basin is located within Chernihiv Polissya 
(northern (upper) part) and the North-Dnieper terrace-plain forest-steppe zone (mid-
dle and lower part). From the geological point of view, the study area is within the 
two main tectonic structures (Ukrainian Crystal Shield and Dnieper-Donetsk Me-
sozoic Depression), which affected the originality of the relief and geomorphologi-
cal structure. Sedimentary rocks of the Mesozoic (Jurassic sediments) and Cenozoic 
(Eocene and Paleocene sediments), which lie on the Precambrian crystalline base-
ment, are widespread within the Trubizh basin. Quaternary deposits are represented 
by forests and forest-like rocks on alluvial deposits. According to the decipherment 
of satellite images and own field research, the author highlighted that the geomorpho-
logical structure of the river valley has high (95–105 m) and low (90–100 m) flood-
plain, high (buried) (100–110 m) and low (buried) (100–105 m) floodplain terraces 
and pine terrace (110–115 m).

According to the hydrological zonation of Ukraine, the Trubizh river basin 
belongs to the Left-Bank Dnieper hydrological region of sufficient water content, 
namely: Trubizh-Supiy hearth subregion of low water content. In hydrogeological 
terms, the Trubizh basin is located within the Dnieper artesian basin. The study area 
is characterized by high deposits from the surface of aquifers (found in the sediments 
of Kyiv, Buchach-Kaniv, Obukhiv, Sumy, Ivanytsia and Ichnia formation), which 
causes waterlogging and development of swamps and peat bogs. This is also facil-
itated by the flatness of the territory, numerous saucer-shaped depressions and the 
presence in the geological section of a thick layer of sand and sandy rocks. This is 
what led to the drainage of reclamation works, which later had a negative impact on 
the nature of the river basin.

Depending on the geological and geomorphological structure and climatic con-
ditions of the Trubizh basin, two zones of distribution of genetic soil types have been 
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formed: Zone I – the upper part of the basin (Chernihiv Polissya) is characterized 
by motley, gleyed, in places swampy, podzolic soils; Zone II – the middle and lower 
parts of the basin (North-Dnieper terrace-plain forest-steppe zone) is characterized 
by bottom depressions and the spread of forest and forest-like loams.

At the beginning of the XXI century, the territory of the Trubizh basin is charac-
terized by a high transformation (78 %) of natural landscape complexes into anthro-
pogenic ones. According to the decoding of satellite images and the Public Cadastral 
Map of Ukraine, the author concluded a schematic map of land use of the study area, 
according to which arable land is 63 % (with an average plowed land in Ukraine 56 
%), forests and other wooded areas – 9,7 %, uncultivated land – 11,9 %, water bodies 
– 0,9 %, wetlands – 2,9 %, settlements – 11,6 %. Irrational land and water use has 
gradually led to changes in vegetation (most of the territory are agrocenoses) and, 
consequently, the impoverishment of fauna, and, in some cases, partial degradation of 
soil cover (a phenomenon common in the construction of drainage network), as well 
as partial leveling of surface forms of territory. This requires the continuation of the 
study of the now almost abandoned Trubizh water management landscape-technical 
system for the use of results in the development of regional schemes of rational na-
ture management and nature protection.
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Fig. 1. Schematic map of hydrographic zoning of the territory of Ukraine 
(compiled by the author on the basis of (Velyka ukrainska entsykloptdia, 2016)



Fig. 2. Schematic map of the geological structure of the territory 
of the Trubizh basin (compiled by the author on the basis of (Marinich, 1972)



Fig. 3. Schematic map of geomorphological structure of the territory 
of the Trubizh basin (compiled by the author)



Fig. 4. Schematic map of soil distribution of the Trubizh basin 
(compiled by the author on the basis of (Institute of Geography of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, 2007)



Fig. 5. Schematic map of land use within the Trubizh river basin 
(compiled by the author)



Fig. 6. Main characteristics of land resources in the Trubizh river basin 
(compiled by the author)



Fig. 7. Schematic map of vegetation distribution of the Trubizh basin 
(compiled by the author on the basis of (Institute of Geography of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, 2007)
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КНИГАТА И НЕЙНИЯ АВТОР

ЗА АВТОРА

Анастас Бендерев е роден през 1859 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва 
класното училище в гр. Горна Оряховица, след което продължава в Априловска-
та гимназия в гр. Габрово. По време на подготовката на Априлското въстание 
(1876 г.) е член на Горнооряховския революционен комитет в Първи револю-
ционен окръг (Търновски). Участва като доброволец в 4-та българска добровол-
ческа чета на Тодор Велков. След погрома на четата заминава за гр. Николаев в 
Русия, където е настанен в Южнославянския пансион на Тодор Минков и учи в 
гимназия. През 1879 г. завършва с отличие първия випуск на Военното училище 
в София и е произведен в чин подпоручик. Зачислен е в Търновска №3 пеша 
батарея, като същевременно е адютант на военния министър. През 1883 г. за-
вършва Николаевската военна академия на Генералния щаб в Санкт Петербург, 
Русия, с първи разряд, което означава с отличие и производство в следващ чин. 
Началник е на Военното училище в София (1885 г.) и помощник на военния 
министър (1885–1886 г.). 

През Сръбско-българската война (1885 г.) Анастас Бендерев (фиг. 1) ко-
мандва десния фланг от височината Леща до шосето Драгоман – София на 
Сливнишката позиция, като отрядът му се състои от 7 дружини и 2 батареи. 
Той категорично отказва да изпълни заповедта за отстъпление на позициите 
при Сливница и на 05.11.1885 г. успешно контраатакува сръбските части, като 
рискува кариерата си. На военния съвет на 06.11.1885 г. ротмистър Бендерев 
се противопоставя на идеята на княз Александър Батенберг да се отстъпи към 
Ихтиманските отбранителни позиции, като неговата позиция е подкрепена и от 
кап. Олимпий Панов и се взема решение да не се предприема отстъпление. На 
07.11.1885 г. Анастас Бендерев отново наруша заповедта за водене на отбрани-
телни сражения и атакува сръбските позиции. Боевете на този ден са поврат-
на точка в Сръбско-българската война и увенчават с непреходна слава млади-
те български командири – Анастас Бендерев, Олимпий Панов, Атанас Узунов, 
Коста Паница и Радко Димитриев. В историята тази война ще бъде дефинирана 
като „войната, в която капитаните победиха генралите“ (Бендерева, Бендерева, 
2021).

Капитан Бендерев е сред главните организатори и участници в преврата за 
детронацията на княз Александър I Батенберг през 1886 г. 

След кратка емиграция в Румъния от 1887 г. се установява в Русия и слу-
жи в Руската императорска армия, като взема участие в Руско-японската война 
(1903–1905 г.) и Първата световна война. Анастас Бендерев е удостоен с чин 
генерал-лейтенант от Руската армия. В България се завръща през 1919 г.

Автор е на трудове в областта на историята, военното дело, топографията 
и военната география, сред които „Военна география и статистика. Македония 
и съседните с нея области на Балканския полуостров“ (1890), „Сръбско-българ-
ската война 1885 г.“ (1892) и „История на Българското опълчение и Освобож-
дението на България 1877 – 1878 г.“ (1930) (пояснение – някои изследователи 
на дейността му оценяват обема на епистоларното му наследство на над 8000 
страници, включващо статии, военни доклади, анализи и др.).
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Генерал Анастас Бендерев е награден с Орден „За храброст“ III степен, 
Руски орден „Св. Анна“ I степен с мечове, Руски орден „Св. Станислав“ I сте-
пен с мечове, Руски орден „Св. Владимир“ II и III степен с мечове.

В негова чест и другите водещи командири в Сливнишката епопея през 
1985 г. е изграден Паметникът на капитаните (фиг. 4), разположен в бивше 
поделение край гр. Сливница, по случай 100 години от героичната победа на 
българската армия в Сръбско-българската война през 1885 г.

ЗА КНИГАТА

От особена важност за българската география и географията на Балканския 
полуостров може да се определи трудът „Военна география и статистика на 
Македония и на съседните ѝ области на Балканския полуостров“, издадена през 
1890 г. (фиг. 2). Книгата е издадена в обем от 836 страници, като издателството 

Фиг. 1. Снимка на кап./ ген. Анастас 
Бендерев – семеен архив
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е Военна типография (в сградата на Генералния щаб), Санкт Петербург, а със-
тавител на труда е капитанът от Българския генерален щаб Анастас Бендерев. 
При разработването й са използвани петдесет и два литературни източника и 
седем карти на различни езици, сред които се открояват трудовете на Феликс 
Каниц, Ами Буе, Константин Иречек, Виктор Григорович и др.

Фиг. 2. Титулна страница на книгата „Военна география и ста-
тистика на Македония и на съседните ѝ области на Балканския 

полуостров“ от капитан Анастас Бендерев
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СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА

Книгата се състои от четири основни раздела (наречени части в оригинал-
ното издание) и три приложения. Разделите се състоят от отдели, а те – от под-
отдели.

• Раздел първи „Исторически очерк и военно-статистически обзор на вла-
денията на Турция на Балканския полуостров“;

• Раздел втори „Военна география“;
• Раздел трети „Етнография и статистика“;
• Раздел четвърти „Стратегически обзор на Македония и съседния на нея 

театри на военни действия“.
Първият раздел „Исторически очерк и военно-статистически обзор на вла-

денията на Турция на Балканския полуостров“ се състои от два отдела.
В първия отдел, озаглавен „Исторически очерк“ и с обем от 50 страници, се 

разглежда историята на Балканския полуостров по исторически периоди, като 
се започва с периода на присъединяването му към Римската империя. Следва 
разглеждане на заселването на славяните, периодът на тривековното съществу-
ване на Първата българска държава, времето на Византийско робство – XI–XII 
век, влиянието на латинците, гръцката държава в Епир, сърбите на Балканския 
полуостров, турците на Балканския полуостров, борбите на българите срещу 
турската инвазия, Косовската битка. Обръща се специално внимание на по-
ложението на българите и сърбите след покоряването на техните държави от 
турците. Прави впечатление детайлното познаване на етногеографскките осо-
бености на балканските народи (черногорци, албанци, гърци, власи, ариани, 
цигани и евреи) и точната диференциация на тюркските племена на османлии, 
коняри, татари и юруци). 

Вторият отдел „Военно-статистически обзор на страните (государства) на 
Балканския полуостров“, в обем 115 страници, е много интересен за географ-
ската наука и има значим принос в изучаването на нашите земи. Структуриран 
е в седем подотдела.

Първият подотдел разглежда географското положение и пространство на 
Балканския полуостров и страните, разположени на него. 

Вторият подотдел представя особеностите на природата на полуострова – 
основно релеф и климат, имащи водещо значение за военното дело.

Третият подотдел представя народонаселението на Балканския полуос-
тров, като е приложен географски подход при характеристиката. Специално са 
разгледани народите във:

– Владенията на Турската империя на европейския континент – Тракия, 
Македония, Епир, Северна Албания, Стара Сърбия и Новопазарския санджак. 

– Окупираните от Австро-Унгария Босна и Херцеговина.
– Владенията на Австро-Унгария – Далмация и Хърватия.
– Княжество България и Източна Румелия.
– Кралство Сърбия.
– Княжество Черна гора.
– Кралство Гърция.
– Добруджа.
– Остров Кандия (Крит) и други турски острови.

10 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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Приложена е и етногеографска карта на Балканския полуостров.
Няколко факта правят ясно впечатление.
1. Точно диференциране на основните области и етноси на Балканския по-

луостров в края на XIX век.
2. Географското обвързване на Княжество България и Източна Румелия.
3. Самостоятелното представяне на Добруджа извън контекста на румън-

ската държава.
Много добре изпъква високата етногеографска и политикогеографска под-

готвеност на автора.
Четвъртият подотдел, отнасящ се до съвременната икономическа и социал-

на география, е дефиниран като „Финанси на балканските държави. Търговия 
и търговски флот“ и разглежда стопанските особености на отделните държави. 

Петият подотдел е със заглавие „Учебно дело“ и от него може да се напра-
ви изводът за значението, което авторът отдава на образованието, при условие 
че е обособено в самостоятелна част.

Шестият подотдел е посветен на услугите и инфраструктурата – пътища, 
телеграфи и пощи, отново с важно военно и стратегическо значение.

В последния подотдел „Въоръжени сили на балканските държави“ отново 
по държави (географски подход) са разгледани въоръжените сили на Турция, 
Гърция, Сърбия и България. Не може да не направи впечатление умелото из-
ползване на термините и точното разграничаване на въоръжените сили, войска, 
армия и др.

Вторият раздел на книгата, озаглавен „Военна география“ и в обем 247 
страници, се състои от три отдела.

Първият отдел е посветен на орографията на Балканския полуостров, като 
основно са детерминирани двете макруструктури – планини и равнини. 

Разглеждат се планините в областите Горна Мизия (Черногорско-Херце-
говски планини, група Голи планини, група Мокри планини, Капаоник, Шар 
планина, група на древния Орбелос, група на Рила и Витоша), Родопи (Доспат-
ски Родопи и Пирин), Централна Македония (Малешево и Беласица), планини 
на Халкидическия полуостров, планини в Западна Македония и Северна Алба-
ния, Планини на Тесалия и Епир (планини в южна Албания и Пинд).

Детайлният морфоложки анализ на тази част дава възможности за едно 
пространно геоморфоложко изследване, което ще бъде предмет на отделна пуб-
ликация.

Равнините са представени като равнини в Горна Мизия (Косово, Метохия, 
Сеницка, Суходолска, Софийска), равнини в Източна Македония (Горноджу-
майска, Ениджевардарска, Драмска, Серска и др.), равнини в Централна Маке-
дония (Овче поле и Кукушка), равнини в Западна Македония и Северна Алба-
ния (Битолска, Вардарска и др.), равнини в Тесалия и Епир (Музакия, Артска и 
Тесалийска). 

Във втория отдел се разглежда хидрографията на Балканския полуостров, 
като са обособени части за реки по водосборни басейни (Дунавски, Егейски и 
Адриатически), езера и блата и морски брегове.

Третият отдел е посветен на пътищата и има най-голям обем – 159 стра-
ници.  Пътната инфраструктура е анализира не само като параметри, но и във 
военно-стратегически аспект, като са обособени групи, дефинирани като пъти-
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ща на „сръбско-турски театър“, пътища на „гръцко-турски театър“, пътища на 
„български театър“, пътища на „босненски театър“ и северноалбански пътища. 

Третият раздел „Етнография и статистика“ се състои от два отдела с общ 
обем от 156 страници.

Първият отдел разглежда етнографията по географски области, а за Маке-
дония по санджаци.

Вторият отдел представя статистика за стопанството и търговията, като е 
приложен географски подход посредством обособяването на две области –Ад-
риатическа и Егейска.

Четвъртият раздел „Стратегически обзор на Македония и съседния на нея 
театри на военни действия“ е фокусиран върху стратегически анализ на значе-
нието на Македония и съседните области и е с обем от 67 страници. Самостоя-
телно са разгледани Македония, Стара Сърбия, Северна и Южна Албания, Те-
салия, Сърбия и България. Направен е и политически обзор на региона.  

Фиг. 3. Карта на Македония и прилежащите области, приложена 
в оригиналното издание на книгата
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В приложенията е добавена информация за историята на българската църк-
ва, историческа география на Македония, статистика на училищата в Македо-
ния. Отново изпъква водещата роля, която Анастас Бендерев отдава на образо-
ванието.

КАРТИ

Специално внимание заслужава създадената карта на Македония и съсед-
ните земи (фиг. 3). Характеризира се в висока информативност и акцент върху 
детайла. Приложени са водещите картографски способи за конкретния исто-
рически период, свързани с ясно и точно представяне на картографското съ-
държание – линии, щрихи, светлосенки. Особено значение авторът обръща на 
изобразяването на релефните форми.

Фиг. 4. Паметник на Капитаните в Сливница, 
посветена на битката при гр. Сливница 

в Сръбско-българската война през 1885 г. – 
първият от ляво е кап. Анастас Бендерев 

(източник https://tourism.slivnitsa.com)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящата публикация авторът си поставя скромната цел да представи 
на българската географска и научна общественост един малко познат труд в об-
ластта на географското знание. Книгата на капитан Анастас Бендерев „Военна 
география и статистика. Македония и съседните с нея области на Балканския 
полуостров (1890)“ развива пред нас възможностите на един недостатъчно оце-
нен дял от географското познание – Военната география.

Детайлното прочитане, анализиране и изучаване на труда на Анастас Бен-
дерев може да предостави ключова информация за българските земи в природ-
ногеографски, демографски и стопански контекст.
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ON THE FUNDAMENTAL LAW OF THE GEOMORPHOLOGY
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The author attempts to reconcile the main law of geomorphology formulated by D. А. 
Timofeev (1972), namely, „the relief of the Earth is created and develops as a result of the 
discontinuous-continuous interaction of the interrelated and mutually reinforced endogenous 
and exogenous forces of relief formation“, with his concept of global (morphospheric) 
geomorphology, proposing a new formulation of the law: The morphosphere is created, 
moved and modified by the forces of radiation and endogenous processes and the forces of 
gravity and exogenous processes, whose closest interaction and interdependence maintain the 
crustal isostasy through  constant changes of the vectors of denudation and accumulation in 
the continental and oceanic type of morphosphere, with maxima at the.... surface.

Key words: morphosphere, endogenous forces and processes, exogenous forces and 
processes, denudation, acumulation, isostasy

ЗА ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА ГЕОМОРФОЛОГИЯТА

Димитър Пърличев

Авторът прави опит да съгласува главният закон на геоморфологията, формулиран 
от Д. А. Тимофеев (1972), а именно: „релефът на Земята се създава и развива в резул-
тат на прекъснато-непрекъснатото взаимодействие на взаимно свързаните и взаи-
мообусловени ендогенни и екзогенни сили на релефообразуване“, със своята концепция 
за глобална (морфосферна) геоморфология, като предлага нова формулировка на зако-

1 Институт по океанология при Българска академия на науките; dparlichev@gmail.com
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на: морфосферата се създава, движи и видоизменя от силите на радиацията и ендо-
генните процеси и силите на гравитацията и екзогенните процеси, чието най-тясно 
взаимодействие и взаимообусловеност поддържат изостазията на земната кора чрез 
постоянните промени на векторите на денудацията и акумулацията в континентал-
ния и океанскя тип морфосфера, с максимуми на повърхността й. 

Ключови думи: морфосфера, ендогенни сили и процеси, екзогенни сили и проце-
си, денудация, акумулация, изостазия

According to Chichagov (2016), to date, the only universal and major law in 
geomorphology is formulated by D. A. Timofeev (1972) and states: „the relief of the 
Earth is created and develops as a result of continuous-discontinuous interaction 
of interconnected and interdependent endogenous and exogenous forces of relief 
formation“. Later, Seliverstov (1985) saw in the numerous and complex connections 
and dependencies of the relief from endo- and exogesis the strongest arguments for 
the unity of geomorphology (which the author sees in the existing morphosphere 
as a result of these connections and dependencies). Since no one has yet objected 
to the law in the pages of the Russian journal Geomorphology, we could consider 
it generally accepted in Russia. Obviously, Timofeev was able to express the most 
important and essential connection between the relief as an object of geomorphology 
and the factors that form it simultaneously - endogenous and exogenous forces and 
processes.

Because the author claims to develop the concept of a new global geomorphology 
as a necessary complement to Plate tectonics, he feels obliged to express from the 
standpoint of the concept his position, if not towards the special geomorphological 
laws (which are the subject of the specific geomorphological disciplines), at least 
towards this universal and most important geomorphological law. Since its objective 
existence and operation are not disputed by anyone, its revision from this new position 
would constitute a test not only of its new formulation, but to some extent of the value 
of the concept itself.

It is worth recalling that not only the relief of the Earth is a result of the 
interaction of endogenous and exogenous forces. For it has long been established 
and accepted (Geol. slovar, 1973, Shchukin, 1980, Dobrovolsky, 2001, etc.) that, in 
addition to the relief, the entire zone of hypergenesis beneath it is a zone of interaction 
of endogenous and exogenous processes, in contrast to the tectosphere beneath 
it, in which only endogenous forces and processes operate. The fact that since the 
establishment of the geomorphology as an independent science more than a century 
ago (Esakov, Mescheriakov, 1975) to the present time (Problemy...1988, еtc.) the 
world geomorphological literature repeats (in different variants) that only the relief is 
the object of geomorphology, without paying attention to the zone of hypergenesis, is 
a question that deserves special study. And especially the damage to the theory that, 
according to the author, this one-sided view of the issue has inflicted on science itself. 
Damage that he intends to remedy, albeit belatedly, by clarifying the scope and content 
of some basic concepts in geomorphology and introducing new ones (Parlichev, 
1989, 1992, 1994, 2017a), such as the concept of „morphosphere“, as an object, and 
„morphospheric basins“ as the subject of geomorphology (Parlichev, 2017b), and 
also the clarification of a number of theoretical issues in terms of his notions of 
global geomorphology (Parlichev, 2017b, 2018, 2021, 2021b). From this point of 
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view, the author also attempts to update the basic law of geomorphology proposed 
by Timofeev 50 years ago. In its new formulation, it states: the morphosphere is 
created, moved and modified by the forces of radiation and endogenous processes 
and the forces of gravity and exogenous processes, whose closest interaction and 
interrelationship maintain the crustal isostasy through the constant changes of 
the vectors of denudation and accumulation in the continental and oceanic type 
morphosphere, with a maximum at its surface.

Thus formulated, the basic law of geomorphology reflects the author‘s 
understanding of the role of the morphosphere as a natural system, a kind of mobile 
buffer that absorbs and dampens shocks from below and above, through which 
endogenesis and exogenesis regulate their relationships and, through the constantly 
maintained isostasy of the crust and the law of decreasing relative weight of geospheres 
in altitude (Kalesnik, 1977, p. 258), prevent severe global cataclysms.
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През втората половина на 2021 г. излезе от печат ново, много ценно изда-
ние –  Вишеградски атлас (Atlas Wiszehradzki. Visegrad Atlas1). Това е първата 
комплексна разработка за страните от т.нар. Вишеградска група (създадена през 
1991 г.), представяща разнородната база и развойни предизвикателства на този 
географски регион. Независимо от заглавието на изданието, според редактори-
те това е „монография, представяща географските различия: природни, социал-
ни и икономически на четирите страни от Вишеградската група“ (с. 12). 

Публикацията е двуезична – всички текстове са на полски и английски 
език. Тя включва 299 страници текст, картни, графични и таблични материали, 
структурирани в няколко различни по обем и съдържание части: предговор, „От 
редакторите“, емпирична картно-текстова част, списък на главните източници 
на информация, списък на използваната литература и допълнителните източни-
ци, афилиация на авторите, картографите и редакторите. 

Краткият, доста емоционален предговор е преведен на 5 езика (полски, 
унгарски, чешки, словашки и английски). В текста от научните редактори се 
определят целите на издаване на атласа, подчертават се някои общи черти в 
историческото развитие на този регион и най-важните фактори за неговото раз-
витие, посочва се значението на съществуващото  сътрудничество в областта на 
географската наука през последните десетилетия, характеризира се структурата 

1 Śleszyński, P., K. Czapiewski (Redakcja. Editors). Atlas Viszehradzki. Visegrad Atlas. Instytut 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 
2021.
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и особеностите на „атласната“ част и др. Редакторите определят като „главна 
цел на разработката показване на разнородността на факторите, решаващи за 
развитието на тази територия, както и опит за комплексно географско описа-
ние на явления и процеси, които са ефект от преплитането на исторически и 
съвременни обусловености на развитието“ (с. 12). Научната редакция на атласа 
е дело на проф. Пшемислав Слешински и д-р Конрад Чапевски от Института 
по география и териториална организация при Полската академия на науките, а 
картографската редакция – на д-р Йоланта Корицка-Скорупа и маг. Томаш Но-
вацки (Варшавски университет) и маг. Агнешка Адамяк (Варшава). 

Към атласа е представен много богат набор публикации използвана лите-
ратура и източници на данни по разглежданите проблеми (посочени около 300 
позиции), по-голямата част от които на полски и английски език, както и публи-
кации на учени от съответните страни.  

В разработването на атласа участват 46 автори, картографи и редактори от 
Полската академия на науките, от някои от най-големите университети в стра-
ната (Варшавски, Ягелонски, Вроцлавски, Лодзки, Гдански, Шльонски, Опол-
ски и др.), от Института за полско-унгарско сътрудничество, от други научни 
институции, софтуерни фирми и др. В авторския колектив е и един учен от 
Словакия. Специализацията в различни области на географската наука на тези 
учени е допринесла за успешната подготовка на атласа и неговото публикуване. 

Главната част на атласа са 50 синтетични раздела, в които са разгледани 
теми, представяни най-често в съвременните атласи и монографии за отделни 
страни или региони. В публикацията те не са обединени в тематични направле-
ния. Във всеки раздел се включват по една или повече карти, разработени със 
съвременни подходи и методи. Географските карти са допълнени с графични 
изображения, таблици, в някои случаи със снимки, в зависимост от характера 
на  представяното явление, процес или проблем, от наличността на необходи-
мата сравнителна информация за четирите страни и др. Доброто познаване на 
съответните тематични проблеми е позволило на авторите да направят анали-
тични характеристики на тяхното състояние и/или развитие, с много полезни 
за читателя сравнения както на различията и многообразието на страните от 
Вишеградската четворка, така и сравнения с други европейски страни или ЕС 
като цяло. В текстовете има доста практически насоки за използване на същест-
вуващия потенциал за развитието на тези страни и тяхното стопанство.

В зависимост от тематиката бих поделила представените 50 раздела услов-
но на няколко групи. В първата група може да се включат теми, представящи 
общо региона, които помагат на читателя да се ориентира по-добре (географско 
положение, граници, административно деление и др.). В следващата тематич-
на група може да се обединят тези, които представят избрани характеристики 
на природната среда и проблеми на нейното опазване, някои видове природни 
ресурси. Най-голямо място в атласа е отделено на специфичните демографски 
характеристики на населението, културната специфика и културно-религиозно-
то наследство на региона, структурата на големите градове и гравитационните 
връзки между тях. Като отделна група биха могли да се обособят някои дей-
ности на населението, свързани с развитието на висшето образование, науката, 
здравеопазването (вкл. пандемията Ковид-19 в разглежданите страни) и спорта. 
Тук бихме искали да подчертаем голямото значение, което се отдава на висшето 
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образование и науката като потенциал за развитие, от една страна, и на взаи-
мосвързаността между отделните страни в тези области, от друга. Транспорт-
ната инфраструктура и транспортната дейност може да се обединят в отделна 
група, като особено интересна и актуална тук е темата за влиянието на панде-
мията Ковид-19 върху транспортната достъпност на страните. Поради недоста-
тъчна информация по-слабо са представени други форми на стопанска дейност 
и различията в развитието на икономиката (например БВП, местоположение 
на центровете на най-големите фирми, селскостопанска продукция, туризъм). 
Смятаме, че особено интересни са картите за локалните стопански функции и 
виртуалната атрактивност на туристическото пространство. В последната, за-
ключителна, група може да се включат синтетични карти, показващи взаимното 
сътрудничество между страните от Вишеградската група и тяхното място в ЕС.  

От гледна точка на българския читател може да се отбележи, че в разглеж-
дания атлас са представени теми, които досега са слаборазработени в българ-
ската географска литература или не са били представяни по подобен начин, на-
пример ендоними и егзоними на големите градове, гравитация на градовете, 
локални стопански функции, виртуална атрактивност на туристическото прос-
транство и др.  

Внимателното запознаване със съдържанието на Вишеградския атлас поз-
волява да се направи извода, че в него са намерили отражение редица проблеми 
на съвременното развитие на изследваните страни, които досега не са включва-
ни в националните им атласи, например значението на международния транс-
портен коридор Via Carpatia (с. 210), диверсификацията на доставките на газ 
и нефт (с. 230) и др. Някои от тях редакторите на изданието определят като 
„пионерни“, например, проблеми, касаещи киберпространството и развитието 
на информационното общество (с. 270) и др. Други явления не са били познати 
допреди 2–3 години и не са отразявани в атласи и монографии, напр. панде-
мията Ковид-19 (с. 188), пандемията Ковид-19 и международната транспортна 
достъпност (с. 214).  

В заключение може да се обобщи, че в ръцете на читателя е предоставен 
един актуален, качествен географски продукт, който „представя потенциалът 
на региона на вишеградските страни, както и научен потенциал, разбиран като 
сбор от инструменти и методи за пространствен анализ“ (с. 19). 

Разработването на атласа на страните от Вишеградската група е резултат от 
реализиран проект на Полското географско дружество, финансиран от Инсти-
тута за полско-унгарско сътрудничество „Вацлав Фелчак“. На тези институции 
са посветени кратки текстове в края на изданието.

Институтът за полско-унгарско сътрудничество е създаден в началото на 
2018 г. с цел развитие на полско-унгарското сътрудничество чрез пропагандира-
не изучаването на полски език в Унгария и на унгарски език в Полша, по-добро 
опознаване на историята и съвременното развитие на двете страни, подкрепа на 
ценни инициативи в областта на науката, образованието, икономиката, спорта 
и културата.

Полското географско дружество е институция с особено важна научна и 
обществена роля, която през 2018 г. чества своя стогодишен юбилей. В него 
членуват около 1500 души. Признание и уважение за големия принос на Друже-
ството и цялата географска общественост в изграждането на независима Пол-
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ша, за определяне на нейната територия и граници, за развитието на полската 
наука се подчертават в резолюция на Сейма на република Полша, специално 
приета по случай този юбилей.

THE VISEGRAD ATLAS

Margarita Ilieva

The Visegrad Atlas, published in 2021, is the first comprehensive scientific product of 
its kind regarding the countries of the so-called Visegrad Group, and representing the diverse 
base and development challenges which this geographical region faces. The publication is the 
result of a project implemented by the Polish Geographical Society, funded by the Wacław 
Felczak Institute of Polish-Hungarian Cooperation. The main part of the atlas represents 50 
synthetic sections, which include maps and graphics, tables and analytical characteristics, with 
practical guidelines for using the existing potential of these countries. The atlas also includes 
analyses and comparisons, which are very useful for the readers, such as analyses regarding an 
array of problems of modern development, hitherto not reflected in atlases and monographs, 
e.g. the Covid-19 pandemic, the Covid-19 pandemic and international transport accessibility, 
the diversification of gas and oil supplies, etc. Some of those analyses are described by the 
editors of the publication as “pioneering” – for example, problems concerning cyberspace and 
the development of the information society. 
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