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В този брой на сп. „Проблеми на географията“ се публикуват
част от докладите, изнесени в секция География на Седмата международна
конференция FMNS-2017

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКАТА“
14–18.06.2017, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката
и Фонд „Научни изследвания“
Международната научна конференция „Съвременни тенденции в науката“
(FMNS-2017), организирана за седми пореден път от Природо-математическия
факултет (ПМФ) на Югозападния университет „Неофит Рилски“, се проведе в
Университетския център „Бачиново“ под патронажа на Ректора на ЮЗУ доц.
д-р Борислав Юруков.
Проявата попада в две от петте приоритетни направления на Националната
стратегия за развитие на научните изследвания в България до 2020 г.:
1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии;
2. Информационни и комуникационни технологии.
Конференцията е в съответствие и със Стратегията за развитие на ЮЗУ
„Неофит Рилски“ (2012–2020), по-специално т. II. „Развитие на научни изследвания и иновации“: „Развитието на научните изследвания в университета предвижда оптимизиране на интеграцията и научния потенциал чрез участие в научни форуми“. Тя допринася за един от важните за Югозападния университет
приоритети, а именно, университетът да бъде част от изграждането на Европейското научноизследователско пространство (European Research Area).
Основна цел на Седмата конференция FMNS-2017, както и на предишните шест, е да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изявени студенти от ПМФ и други факултети на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и
3

учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват
свои актуални научни и научно-приложни постижения. Конференцията предоставя възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат
научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.
Дейността на Международната научна конференция FMNS-2017 е организирана в следните основни тематични направления:
• Химия
• Физика
• География
• Eкология и опазване на околната среда
• Математика
• Информатика
• Технически науки
• Методика на обучението.
Освен презентациите и постерните сесии в основните тематични направления в деня да откриването на конференцията са изнесени и четири пленарни
доклада.
В рамките на два дни в секция География са представени общо 14 доклада, част от които се публикуват в настоящия брой на сп. „Проблеми на географията“.
SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF FMNS (FMNS-2017)
MODERN TRENDS IN SCIENCE
14 - 18.06.2017, Blagoevgrad, BULGARIA
Under the patronage of Prof. Borislav Jurukov – Rector of South-West University
“Neofit Rilski”)
With the financial support of the Ministry of Education and Science & the National Science
Fund of Bulgaria
The Seventh International Conference “Modern Trends in Science” (FMNS-2017) is
organized by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at South-West University
“Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BULGARIA.
FMNS-2017 is a multi-disciplinary conference, which main objective is to provide a
platform for researchers, academicians, practitioners, as well as industrial professionals to
present their research results and development activities in the fields of Natural Science and
Technologies. The conference provides opportunities for the delegates to exchange new ideas
and application experiences, to establish research relations and to find global partners for
future collaboration.
During the conference a broad range of research and applied topics were presented and
discussed, covering the fields of: Chemistry, Physics, Geography, Ecology and Environmental
Protection, Mathematics, Informatics, Technical Sciences, Methodology in Education.
In this issue of Geography Problems journal, some of the papers presented in the
Geography section are published.
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ОТНОСНО ИНДЕКСА (КОЕФИЦИЕНТА)
НА КОНТИНЕНТАЛНОСТ НА ВАЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Иван Дреновски1
България попада на границата между субтропичния и умереноконтиненталния
климатичен пояс в Европа. Повечето изследователи, работили по въпросите на климатичното райониране в нашата страна, отделят две или три климатични области. Един
от основните критерии за тяхното разграничаване е свързан с разпределението на валежите през годината. За целта в българската климатология се използва т.нар. „индекс
на континенталност“ на валежите. С цел по-пълното отчитане на различията в умереноконтиненталния и средиземноморския тип валежен режим се предлага нова формула
за изчисляване на показателя и неговото преименуване в „коефициент на континенталност“. Сравнени са стойностите на стария и новия показател за редица станции в
страната за различни периоди. На тази база са направени изводи за целесъобразността
на използване на показателите и адекватността им при отчитане особеностите на двата
основни типа валежен режим в България.
Ключови думи: умереноконтинентален и средиземноморски валежен режим, индекс и коефициент на континенталност, топло и студено полугодие

ABOUT THE INDEX (COEFFICIENT) OF PRECIPITATION’S
CONTINENTALITY IN BULGARIA
Ivan Drenovski
Abstract: Bulgaria is situated on the border between the subtropical and moderate
continental climatic zones in Europe. Most researchers working on climate regionalization
in our country distinguished two or three climatic zones. One of the main criteria for their
differentiation is related to the distribution of rainfall during the year. For this purpose in
Bulgarian climatology is used the so-called “Index of continentality” of precipitation. In order
to better take into account the differences between the moderate continental and Mediterranean
type of rainfall regime, a new formula is proposed for calculating the indicator under the
new name – “Coefficient of continentality”. The observation data for a number of stations
1
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in the country are compared for different periods. On this basis are made conclusions on the
expedience of using the indicators and their adequacy, taking into account the peculiarities of
the two main types of precipitation regimes in Bulgaria.
Keywords: moderate and Mediterranean precipitation regime, index and coefficient of
continentallity, cold and warm part of the year

ВЪВЕДЕНИЕ
България е известна с преходното си географско положение, което е основен фактор за особеностите на климата в страната. Повечето изследователи, работили по въпросите на климатичното райониране на България (Събев и
Станев, 1959; Тишков, 1982; Велев, 1990, 2010; Топлийски, 2006) обособяват
на нейна територия две или три климатични области – умереноконтинентална,
континентално-средиземноморска и преходноконтинентална, с известни вариации в наименованията и очертанията на границите между тях. Климатичната
подялба се извършва главно на базата на различията в радиационния режим и
атмосферната циркулация, които са определящи и за отделянето на климатичните пояси в Европа. Един от основните критерии за разграничаването на отделните климатични области, както отбелязва още Батаклиев (1941), е свързан
с количеството и разпределението на валежите през годината, т.е. определянето
на характерния валежен режим в тях. Топлийски (2006) конкретизира, че това
става въз основа на „емпирични съотношения между летните и зимните валежи
или пролетно-летните спрямо есенно-зимните валежи“. Трябва да се подчертае,
че в случая става въпрос за климатични сезони. В тази връзка в литературата
по климатология на България се е наложил използваният от Велев (1990, 2010)
„индекс на континенталност“ на валежите. Той се изчислява като съотношение
между сумата на пролетните и летните валежи (от март до август включително)
към сумата на есенните и зимните валежи (от септември до февруари включително) и се представя под формата на проста дроб (формула 1).
Изчислените числени стойности на индекса варират от около 0,5 до над
1,75 за различните станции в страната. Като цяло стойности от порядъка на
0,5–0,85 са индикация за средиземноморски тип валежен режим, или такъв
със средиземноморски черти, над 1,2 – за континентален, а близки до единица
(0,85–1,2) – за преходен. Според Велев (2010) не се установяват каквито и да
било съществени промени в сезонното разпределение на валежите през периода
1979–2008 г. в сравнение с изследвания от него базисен период 1931–1980 г.
Дреновски (2012) констатира слаби до значителни промени в сезонните валежни количества през периода 1995–2010 г. в сравнение с периода 1931–1985 г.,
изразени в различна степен в отделните части на страната.
СПЕЦИФИКА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ И КОНТИНЕНТАЛНИЯ ТИП
ВАЛЕЖЕН РЕЖИМ
Характерна особеност, която изпъква при сравнение на двата основни типа
валежен режим в България, е асинхронността на валежните и сухите периоди
през годината между тях.
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Така например умереноконтиненталният тип валежен режим на територията на нашата страна се отличава с пролетно-летен максимум (м. V–VI) и зимен
минимум (м. II). Според Топлийски (2006) максимумът на валежите в северните части на умерения климатичен пояс на Европа е през м. юли или август, а в
по-южните централни части (Унгария, Сърбия, Румъния) – през м. юни. Може
да се обобщи, че за европейския умереноконтинентален климат е налице характерно отместване на валежния максимум в меридионално направление от
началото към края на лятото с увеличаване на географската ширина.
Средиземноморският тип валежен режим в България се характеризира с
есенно-зимен максимум (м. XI–XII) и летен минимум (м. VIII–IX). Като цяло това
е типично за Средиземноморието, където валежният сезон се наблюдава през есента и зимата. Максимумът се случва през месеците от ноември до януари.
Сухият сезон в Средиземноморието е привързан към лятото или топлото
полугодие с валежен минимум през м. август или септември, а в централните и
източните части на континента – към зимата или студеното полугодие с минимум през м. февруари или март.
Според много съвременни автори, изследващи валежите в региона на
Средиземноморието (Eshel, Farrell, 2000; Eshel, 2002; Mariotti, Struglia, 2002;
Dünkeloh, Jacobeit, 2003; Xoplaki et al., 2004; Nastos, 2011), сухият период там
е с продължителност от м. април до м. септември (IV–IX), а влажният период – от м. октомври до м. март (X–III). Обхватът на сухия и влажния сезон в
Средиземноморието не съвпада напълно с границите на климатичните сезони,
а по-скоро на астрономическите сезони, или по-точно на полугодията – топло
и студено. Това се обуславя от водещата роля на измененията в радиационните
условия след равноденствията и от инерционността на промените в атмосферната циркулация над Европейския регион. Резултатът след есенното равноденствие се изразява в активизиране на непостоянните барични центрове на Генуезкия минимум и Източноевропейския максимум, които влияят върху генезиса
и траекторията на придвижването на циклоналните вихри над континента през
студеното полугодие. През топлото полугодие Генуезкият минимум става латентен и може да се активизира при определени обстановки, а Източноевропейски максимум не се наблюдава.
ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА ИНДЕКСА (КОЕФИЦИЕНТА)
НА КОНТИНЕНТАЛНОСТ НА ВАЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Във връзка с посочения по-горе точен обхват на сухия и влажния период
при средиземноморския валежен режим се предлага преразглеждане и корекция на формулата за изчисление на индекса на континенталност на валежите в
България. Вместо по формула (1), по която се изчислява индексът на континенталност С по Велев (1990):

C=

∑ ( III − VIII ) ,
∑ ( IX − II )

(1)

се предлага коефициентът на континенталност Сс да бъде изчисляван по формулата:
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CC =

∑ ( IV − IX ) ,
∑ ( X − III )
P

(2)

P

където както в числителя, така и в знаменателя се има предвид сумарното количество на валежите през съответния период на годината, включващ обозначените с римски цифри месеци. Промяната засяга обхвата на месеците, посочени
в числителя и знаменателя на дробта, и се изразява в тяхното отместване с един
месец по-късно. По този начин се предполага, че коефициентът Сс ще отразява
по-точно естествените специфики, обусловени от контрастността на валежния
режим (валежна сезонност) в Средиземноморието и няма да бъде еднозначно
обвързан с климатичните сезони, за разлика от индекса на континенталност С.
Освен по-голяма синхронност по отношение на началото и края на периодите
с максимални и минимални валежи при средиземноморския и умереноконтиненталния тип валежен режим, предлаганите промени осигуряват и по-пълно
съответствие с обхвата на топлото и студеното полугодие в умерените ширини
на Северното полукълбо. Това би трябвало да направи така предефинирания
коефициент за континенталност на валежите по-надежден числов критерий за
очертаване на границите между отделните климатични области в България в
съответствие с особеностите както на температурния, така и на валежния режим, обуславяни от промяната на радиационните и циркулационните условия.
Проверката на тази хипотеза е направена на базата на сравнение на стойностите
на двата показателя за различни периоди.
СРАВНЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ИНДЕКСА И КОЕФИЦИЕНТА
НА КОНТИНЕНТАЛНОСТ
Като основа за сравнение са взети данните за месечните суми на валежите за
14 станции от извънпланинската част на страната за периода 1931–1985 г. от климатичния справочник за валежите в България (Колева, Пенева, 1990). Те са съпоставени с данните за валежите от периода 1995–2015 г., публикувани в месечните хидрометеорологични бюлетини на НИМХ. Някои от липсващите месечни
данни за отделни станции са допълнени с информация от испанския сайт за климатична статистика www.tutiempo.net и българския сайт www.stringmeteo.com.
Изборът на втория период се определя от установяването на определени флуктуации в режима на валежите на територията на България именно след 1995 г.
(Дреновски, 2012), като за месеците септември и януари те са доказано статистически значими (Drenovski, Karashtranova, 2011). Началната година на промяната
се потвърждава и от Nojarov (2016), който установява, че в периода 1995–2014 г.
в района на Средиземноморието през септември се наблюдава намаление на атмосферното налягане с 0,7 hPa и увеличение на валежите от 30 до 100%.
РЕЗУЛТАТИ И КОМЕНТАР
Стойностите на индекса на континенталност С и преизчислените стойности на коефициента на континенталност Сс за всяка една от изследваните
станции за двата основни сравнявани периода (1931–1985 г. и 1995–2015 г.) са
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представени в табл. 1. Добавени са и стойностите на показателите за периода
1995–2010 г., когато се наблюдава особено силна флуктуация на валежите в
България за определени месеци (Drenovski, Karashtranova, 2011).
Подреждането на станциите в таблицата е извършено във възходящ ред на
стойностите на индекса на континенталност С за базисния период (1931–1985).
Това означава, че първо са посочени станциите със средиземноморски валежен
режим, следват тези с преходен и най-накрая – с умереноконтинентален. Вижда
се, че като цяло стойностите на този показател през двата основни периода са
фактически идентични, а различията – пренебрежими (до 0,1), с изключение
на ст. Русе и В. Търново (около 0,3). От друга страна, ясно се забелязва, че
стойностите на коефициента на континенталност Сс за базисния период като
правило са по-ниски от тези на индекса на континенталност С. Разликите са
по-малки при станции, които според повечето климатични районирания се отнасят към континентално-средиземноморската или преходноконтиненталната
климатична област у нас и нарастват при повечето станции с подчертан умереноконтинентален валежен режим.
Таблица 1

Показател
Станции /
Период

Стойности на индекса на континенталност С и коефициента
на континенталност Сс за различни периоди
Индекс на континенталност
С

Коефициент на континенталност
Сс

1931-1985 1995-2010 1995-2015 1931-1985 1995-2010 1995-2015

Кърджали

0,83

0,71

0,75

0,75

0,71

0,72

Сандански

0,84

0,83

0,79

0,84

0,87

0,87

Бургас

0,88

0,79

0,88

0,78

0,88

0,89

Варна

0,98

0,80

0,96

0,79

1,01

0,94

Благоевград

1,03

0,89

1,02

0,89

0,96

0,94

Кюстендил

1,03

1,03

1,01

1,02

1,06

1,07

Сливен

1,08

0,98

1,09

0,98

1,25

1,19

Видин

1,14

1,00

1,11

0,99

1,17

1,12

Пловдив

1,17

1,12

1,15

1,12

1,15

1,14

Русе

1,39

0,95

1,02

1,37

1,20

1,23

Плевен

1,40

1,26

1,45

1,25

1,50

1,46

В. Търново

1,44

1,14

1,15

1,42

1,37

1,34

Враца

1,46

1,27

1,51

1,29

1,43

1,45

София

1,58

1,26

1,68

1,30

1,43

1,47
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Най-важната разлика проличава обаче при сравняването на стойностите на
коефициента на континенталност Сс през двата основни разглеждани периода
(1931–1985 г. и 1995–2015 г.). С изключение на ст. Кърджали, Русе и В. Търново, във всички останали станции се отбелязва слабо до значително увеличение
на стойностите му.
Стойностите на коефициента на континенталност Сс през периода 1995–
2010 г. като правило са значително по-високи от тези на индекса на континенталност С и нарастват в сравнение с базисния период (1931–1985 г.), особено
за станциите в северните и източните части на страната, където е констатирано най-голямо увеличение на септемврийските валежи (Дреновски, Стоянов,
2010). Това съответства на практически повсеместното статистически значимо
увеличение на валежите през септември за периода 1995–2010 г. (Drenovski,
Karashtranova, 2011) и кореспондиращото с него общо увеличение на валежите през топлото полугодие във връзка и с изразената на места тенденция към
увеличение на валежите през юли и август. Обратно, стойностите на индекса
на континенталност С през периода 1995–2010 г. се понижават от слабо в югозападна част до значително в северната и североизточната част на България
(Дреновски, 2012), което би следвало да се тълкува като засилване на средиземноморското климатично влияние. Известно основание за това би могло
да бъде слабото увеличение на януарските валежи за периода, което обаче е
много по-незначително като абсолютни стойности и статистически значимо в
много по-малко станции, отколкото увеличението на септемврийските валежи
(Drenovski, Karashtranova, 2011). В тази връзка значителното увеличение на валежите през септември, един от най-сухите месеци в Средиземноморието, не
би трябвало да се счита за характерна проява на средиземноморския валежен
режим, а по-скоро на континенталния. Континенталният тип валежен режим
по принцип се изразява в по-високи стойности и на двата сравнявани показателя, а през периода 1995–2010 г. увеличение се отчита само по отношение на
стойностите на коефициента на континенталност Сс. Това доказва по-голямата
степен на адекватност и достоверност именно на този показател като индикатор за наблюдаваните колебания във валежния режим в сравнение с индекса
на континенталност С, стойностите на който за периода 1995–2010 г. бележат
значително повсеместно намаление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всичко гореизложено дава основание да се твърди, че предложеният нов
начин на изчисляване на различията във валежния режим и въведеният коефициент на континенталност на валежите Сс се явява надежден показател за
разграничаване на обхвата на климатичните области в България. Доколкото
увеличаването на септемврийските валежи в нашата страна през последните
десетилетия е обвързано частично с по-голяма активност на средиземноморски
циклони, остава отворен въпросът дали това е краткосрочна флуктуация, или е
налице тенденция към промяна на режима на валежите в Средиземноморието.
Ако средиземноморският тип валежен режим се промени, то и предлаганият
коефициентът би следвало да се предефинира.
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COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE RHODOPE
MOUNTAIN MASSIF AND RILA-PIRIN MOUNTAIN RANGE
(SOUTH BULGARIA, NORT-EAST GREECE)
Tzanko Tzankov1, Svetla Stankova2, Krasimir Stoyanov1,
Rosen Iliev1, Ilia Mitkov1, Tatyana Aleksieva1
The realized regional investigation show some important morphostructural differences
between the Rhodopes and Rila-Pirin Mountains Range. The Rhodope Mountain represents
a morphostructural zone with almost oval and gently WNW-ESE elongated form. Rila-Pirin
Mountains Range is a NNW-ESE elongated morphostructural range. The both morphounits
are distinguished through large (more than 700 m) maximal topography altitude differences.
This and some others important differences between them in terms of relief be due to the deep
Earth´s crust Quaternary geodynamic processes in connection to intra continental collision
between Gondwana and Neo Europe in the eastern part of the Balkan Peninsula.
Keywords: mountain range, morphostructural zone, morphounits, differences

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ РОДОПСКИЯ ПЛАНИНСКИ
МАСИВ И РИЛО-ПИРИНСКАТА ПЛАНИНСКА РЕДИЦА
(ЮЖНА БЪЛГАРИЯ, СЕВЕРОИЗТОЧНА ГЪРЦИЯ)
Цанко Цанков, Светла Станкова, Росен Илиев,
Илия Митков, Татяна Алексиева
Резюме. Проведените регионални изследвания в мащаб 1:250 000 показват някои
важни морфоструктурни различия между Родопския планински масив и Рило-Пиринската планинска редица в Южна България и Североизточна Гърция. Родопският планински масив представлява морфоструктурна зона с почти овална, слабо удължена в
ЗСЗ-ИЮИ посока. Рило-Пиринската планинска редица се простира в посока ССЗ-ИЮИ
и се състои от кулисообразно подредени морфоструктурни райони с различна форма и
1
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Sciences, Department of Geography, Ecology and Environment Protection, rosen_faust@abv.bg,;
tzankov1936@abv.bg
2
University of Shumen “Bishop Konstantin Preslavski”, Faculty of Natural Sciences, Department
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големина. Двете разглеждани морфоструктурни единици показват голяма разлика в абсолютната си височина (над 700 m). Рило-Пиринската планинска редица има компактен
високо до среднопланински релеф. Разнообразният планински до хълмисто-планински
релеф на Родопската морфоструктурна зона е изпъстрен с негативни морфоединици.
Тези и някои други важни морфоструктурни различия между релефа на Родопския планински масив и Рило-Пиринската планинска редица се дължат на дълбоки земекорни
кватернерни геодинамични процеси във връзка с междуконтиненталната колизия между съответните части на Гондвана и Неоевропа в източната част на Балканския полуостров.
Ключови думи: планинска редица, морфоструктурна зона, морфоединици

INTRODUCTION
The Rhodope, Rila, Pirin and Slavyanka Mountains are treated and investigated
in Bulgarian and foreign geologic and geographic scientific literature as a RilaRhodopean mountain massif (Aлексиев, 2002; Георгиев, 1991; Гълъбов и др.,
1946, 1956, 1982; Иванов, 1959; Kaнев, 1977, 1983, 1989; Стоилов, 1995; Louis,
1930; etc.). The realized during the last year regional morphostructural investigation
in a scale 1: 250 000 has show some important morphostructural differences between
the Rhodopean Mountain massif and Rila-Pirin Mountains Range (South Bulgaria
and North-East Greece – Fig.1).
RESULTS OF THE COMPARATIVE MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS
The regional morphostructural investigation in a scale 1: 250 000 have grounded
the separation of the Rhodope morphostructural zone (Tzankov, Iliev, 2015) on the
territory of Rhodopean Mountain massif and Rila-Pirin Morphostructural Range on
the territory of Rila-Pirin Mountains Range (Fig. 2) in South Bulgaria and North-East
Greece.
Traces of the mountain arched morphostructures (jagged black lines) and centers
of maximal contemporary elevation (black points).
They have the following more important differences in its origin, pattern and
evolution:
1) the morphostructural type of the mentioned morphounits is different (Table 1).
The Rhodope Mountain massif represents a morphostructural zone with the almost
oval gently WNW-ESE elongated form (Tzankov, Iliev, 2015). It is composed by
six mosaic sutured morphostructural regions with an irregular-oval form. Rila-Pirin
Mountains Range (Fig. 2) is a NNW-ESE elongated morphostructural range from
link motion oriented morphostructural regions with different size and orientation.
2) both investigated units are separated by the Upper-Middle Mesta complex
morphostructural passage. The last one is a fragment from the post middle Pleistocene
initial orthoplain in the eastern part of the Balkan Peninsula (Tzankov, Iliev, 2015).
3) both mentioned regional morphounits are distinguished through the big (more
than 700 m) maximal relief attitude differences.
4) Rila-Pirin Morphostructural Range distinguished by his compact high or
middle high mountain relief (Fig. 1). The relief of the Rhodope morphostructural
zone is varied from mountain till hills-mountain (Tzankov, Iliev, 2015).
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Fig. 1 Survey map of the Rhodopean Mountain massif and Rila-Pirin Mountains Range.
It has given a reason to separate in this area the Rila-Pirin Morphostructural range and the
Rhodope morphostructural zone. The peculiarities of this principal regional morphounits
and differences between them are the main object of the article

5) the seldom negative morphounits in Rila-Pirin Morphostructural Range are
disposed on the borders between the morphostructural regions (Fig. 1 and 2). The
quantitative more negative morphounits in the Rhodope morphostructural zone are
disposed on different places (Tzankov, Iliev, 2015).
6) the area of the Rila-Pirin Morphostructural Range is characterized by
relative numerous uniform widespread mountain arched morphostructures. The last
one is relatively more seldom and irregular disposed in the area of the Rhodope
morphostructural zone (Tzankov, Iliev, 2015).
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Fig. 2 Survey morphostructural map of Rila-Pirin Morphostructural Range: 1 - Rila
morphostructural zone: 1.1 - West Rila Morphostructural area: 1.1.1 - Malyovitsa
morphostructural region, 1.1.2 - Skakavets morphostructural region, 1.1.3 - Yakoruda
morphostructural region; 1.2 - East Rila morphostructural area: 1.2.1 - Musala morphostructural
region, 1.2.2 - Ibar morphostructural region; 2 - Pirin morphostructural zone: 2.1 - North
Pirin morphostructural region, 2.2 - Central Pirin morphostructural region, 2.3 - South Pirin
morphostructural region; 3 - Slavyanka (Orvilos) morphostructural zone: 3.1 - Ali Botush
morphostructural region 3.2 - Angistro (Sengelitsa) morphostructural region, 3.3 - Stargach
(Strangats) morphostructural region, 3.4 - Mavro vouno (Cherna gora) morphostructural
region 3.5 - Vrontous (Sharaliya) morphostructural region, 3.6 - Menoikio (Zmiynitsa)
morphostructural region, 3.7 - Pangeo (Kushnitsa) morphostructural region, 3.8 - Eleohorion
(Lyuti rid) morphostructural region
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Ta b l e 1

Morphotectonic and morphostructural units

Active
Accretion prism
Trans continental

Volcanic

Continental
Obligatory
Morphostructural zone
Morphostructural area
Morphostructural region
Morphostructure
Longitudinal

Negative
Plain
Lowland
Passage
Complex passage
Kettle
Threshold
Gorge
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GLOBAL MORPHOTECTURES
CONTINENT
Continental margin
Continental shelf
Continental slope

Continental foot

Collision zone
Intra continental
OCEAN
Oceanic bottom
Oceanic ridge
Oceanic trench
Hot spot
Island arc

Suture

Avolcanic

Subduction zone
Spreading zone
Obduction zone
REGIONAL MORPHOTECTURAS
Macrotecture – Macroplate
Tecture – Plate
Microtecture – Microplate
REGIONAL MORPHOUNITS

Passive

Oceanic
Optional
Morphostructural sequence
Morphostructural group
Morphostructural range

Link motion
REGIONAL MORPHOSTRUCTURES
INITIAL
Orthoplain
DERIVATIVE
Faults
High angular (normal)
Low angular listric
Strike-slip
Over thrust
Upper thrust
Transform
Fault bundle
Fault zone
Listric prisms
Line (row)

Transverse

Positive
Mountain arched
Concentric
Dome-like
Comb-like
Anteclise
Hemianteclise
Syneclise
Hemisyneclise

CONCLUSION
Rila-Pirin Morphostructural Range and Rhodope morphostructural zone are
different principal regional morphounits in the eastern part of the Balkan Peninsula.
They have origin during the Quaternary destruction of post Middle Pleistocene
orthoplain in connection to transcontinental collision between Gondwana and Neo
Europe continental massifs. The last one deep Earthʼs crust process determines the
different morphostructural type and peculiarities of the both morhounits.

REFERENCES
Алексиев, Г. 2002. Геоморфоложко райониране. – В: География на България, ФорКом, София, с. 104–105/Alexiev‚ G. 2002. Geomorphological zoning. In: Monograph
Geography in Bulgaria, ForKom, Sofia, pp. 104-105 (Bg)
Георгиев, M. 1991. Физическа география на България. Университетско издателство
„Климент Охридски“, София, с. 323–332./Georgiev, M. 1991. Physical geography of
Bulgaria. University press “St. Kliment Ohridski”, Sofia, pp. 323-332 (Bg)
Гълъбов, Ж. 1946. Кратка физикогеографска характеристика на България. - Основи
на геологията на България, Годишник на геоложките и минералоложки проучвания, А, 4, София, с. 34–60./Galabov‚ Zh. 1946. Brief physiographic characteristic of
Bulgaria. Fundamentals of Geology of Bulgaria, Annual of geological and mineralogical
studies, А, 4, Sofia, pp. 34-60. (Bg)
Гълъбов, Ж. (ред.), Ил. Иванов, П. Пенчев, К.Мишев, В. Неделчева. 1956. Физическа география на България. Народна просвета, София, 344 с../Galabov‚ Zh. (Editor)‚
I. Ivanov‚ P. Penchev‚ K. Mishev‚ V. Nedelcheva 1956. Physical geography of Bulgaria.
Publ. “Narodna Prosveta”‚ Sofia‚ 344 pp. (Bg)
Гълъбов, Ж. 1982. Геоморфоложки райони. – В: География на България. Изд. „Проф.
Марин Дринов“, С., с. 150–157/Galabov‚ Zh. 1982. Geomorphological regions. In:
Geography of Bulgaria. Publishing House “Prof. Marin Drinov”‚ Sofia‚ pp. 150-157
(Bg)
Иванов, И. 1959. По някои въпроси на геоморфоложкото райониране на България. – Известия на Българското Географско Дружество, 2 (12), С../Ivanov‚ I. 1959. On some
issues of geomorphological zoning of Bulgaria. – Notices of the Bulgarian Geographic
Society, 2 (12), Sofia. (Bg)
Канев, Д. 1977. Морфоструктурни зони и области в България. – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 69, 2, София./Kanev‚ D. 1977.
Morphostructural zones and areas in Bulgaria. – Annual of Sofia University “St. Kliment
Ohridski”‚ Sofia‚ 69‚ 2. (Bg)
Канев, Д. 1983. Обща геоморфология. Изд. „Наука и изкуство“, София, 307 с./Kanev‚ D.
1983. General geomorphology. PH “Science and Art”‚ Sofia‚ 307 pp. (Bg)
Канев, Д. 1989. Геоморфология на България. УИ „Климент Охридски“, София, 322 с./
Kanev‚ D. 1989. Geomorphology of Bulgaria. UР “Kliment Ohridski”‚ Sofia‚ 322 pp.
(Bg)
Стоилов, Д. 1995. Геоморфоложко райониране. В: Енциклопедия Пирински край, т.I,
Благоевград, 202 с./Stoilov‚ D. 1995. Geomorphological zoning. In: Еncyclopedia of
the Pirin region. v.I, Blagoevgrad‚ 202 pp. (Bg)
Louis, H. 1930. Morphologische Studien in Sudwest-Bulgarien - Geogr.Abh. R. 3, 2.
Tzankov, Tz., R. Iliev. 2015. Morphostructure of the Rhodopean Mountain Massif. Publishing
House “Grafika-19”, Sofia, 48 pp.

17

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2017 • Sofia

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА НЯКОИ ЕКОСИСТЕМНИ
УСЛУГИ В БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА ВЛАХИНА ПЛАНИНА
Светослав Николов1, Иван Дреновски1
В статията е направена икономическа оценка на материалната екосистемна услуга
суровини, базирана на паричното остойностяване на общия запас на дървесина и годишното потребление на дървен материал и дърва за огрев в българската част на Влахина. Изходните данни за горските ресурси са получени от Регионалните поделения
на Изпълнителната агенция по горите в гр. Благоевград и гр. Кюстендил. В процеса на
оценяване е приложен методът на пазарната цена. Резултатите показват висок икономически потенциал на екосистемната услуга суровини в изследвания район.
Ключови думи: екосистемни услуги, Влахина планина, икономическа оценка, суровини

ECONOMIC VALUATION OF SOME ECOSYSTEM SERVICES
IN THE BULGARIAN PART OF VLAHINA MOUNTAIN
Svetoslav Nikolov, Ivan Drenovski
Abstract: The main objective of this report is the economic valuation of the provisioning
ecosystem services raw materials. The total stock of timber and annual wood consumption
in the Bulgarian part of Vlahina is put on the basis of the monetary estimation. The primary
data about parameters of forest vegetation are obtained from Blagoevgrad and Kyustendil
Regional Forestry. The market price method is used for this evaluation. The results show high
economic potential of the forests in the Vlahina Mountain as a source of raw materials.
Keywords: ecosystem services, Vlahina Mountain, economic valuation, raw materials

ВЪВЕДЕНИЕ
Природните ресурси са най-ценното богатство, което е на разположение на
човешкото общество, и са основна предпоставка за неговото развитие и просперитет. Въпреки развитието на материало- и енергоспестяващи технологии,
1
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нарастващият брой на населението, както и повишаването стандарта на живот
предопределят увеличаване консумацията на природни ресурси, което засилва
натиска върху екосистемите. Ключов елемент за постигане на устойчиво регионално развитие е детайлното оценяване на екосистемните услуги. Те са тясно
свързани с концепцията за устойчиво развитие и имат за цел разумното използване и опазване на природните ресурси по начин, който не ощетява околната
среда и бъдещите поколения. През последните години екосистемните услуги
все повече се признават като важен препоръчителен инструмент за управление
на околната среда.
В най-общ смисъл екосистемните услуги са материалните и нематериалните ползи, които човешкото общество получава от екосистемите. Costanza et al.
(1997) дефинират тези услуги като „ползите, които хората извличат пряко или
косвено от екосистемните функции“. „Екосистемната оценка на хилядолетието“ създава общоприетата формулировка и класификация на екосистемните услуги в света, като според нея те представляват „ползите, които хората получават
от екосистемите“ (MEA, 2003). Boyd, Banzhaf (2007) дефинират екосистемните
услуги като „природните компоненти, които са пряко оползотворени, консумирани или използвани за създаване на човешко благосъстояние“. De Groot et al.
(2010), като част от инициативата „Икономика на екосистемите и биоразнообразието“, дефинират екосистемните услуги като „преките и косвени ползи от
екосистемите за човешкото благосъстояние“.
Науката за екосистемните услуги е сравнително нова и представлява интердисциплинарно направление между екологията и икономиката, изследващо
екологичния потенциал на ландшафта (de Groot et al., 2010). Развитието му е
достигнало етап, в който е необходимо природните компоненти да се оценяват
в качеството им на услуги. Разбирането на човешката зависимост от природните условия и ресурси е в основата на оценяването на екосистемните услуги
по икономически и управленски критерии. Използването на различни времеви
и пространствени скàли показва, че индиректните ползи са в пъти по-големи от преките материални ползи от екосистемите, но това все още трудно се
възприема от обществото и в частност от бизнеса и политиците, вземащи решения. При оценяването на екосистемните услуги трябва да се имат предвид
както ползите, така и разходите по поддържането и запазването на екосистемите, които следва да се разглеждат като инвестиции. Хората могат да разберат
важността на една екосистемна услуга само когато тя е изразена финансово,
защото психически човек е настроен да пази и цени нещо само ако се налага да го заплаща. Оценяването на капацитета и паричното остойностяване на
екосистемните услуги трябва да се превърнат в приоритет за екологичната политика на отделните държави. Анализирането и оценяването на екосистемните услуги в нашата страна е ново пионерно направление в българската наука.
Българският опит в областта на екосистемните услуги е все още твърде малък
и се свежда основно до изследвания на регионално ниво, като повечето са реализирани след 2007 г.
Предмет на настоящото изследване са екосистемните услуги в българската
част на планината Влахина, а целта е паричното остойностяване на материалната екосистемна услуга суровини. За нейното осъществяване са решени следните основни задачи:
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• избор на класификационна схема, по която да се идентифицират наличните в района екосистемни услуги;
• избор на метод за парична оценка на екосистемните услуги;
• набавяне на изходни данни със съответните горскостопански показатели
за продукта дървесина, който е част от екосистемната услуга суровини;
• изчисления на паричната стойност на общия запас на дървесина и годишното потребление на дървен материал и дърва за огрев по цени на склад от
съответните горски стопанства;
• калкулиране на стойност на екосистемната услуга суровини в проучвания
район.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Обект на изследване в настоящата статия е българската част на планината Влахина – слабо населен и изостанал в социално-икономическо отношение
граничен планински район, но със значителен неизползван или слабо използван
природноресурсен потенциал. Влахина е част от Осоговско-Беласишката планинска редица, която попада в Рило-Родопската морфоструктурна област (Цветанов, 2013). В българската част дължината на планината е 54 km, ширината
около 17 km, а площта е 99 454 ha при средна надморска височина от 810 m. На
запад обхватът на изследваната територия се ограничава от държавната граница
с Бившата югославска република Македония. На северозапад българската част
на Влахина граничи с планината Осогово, с която се свързва чрез седловината
Черната скала (930 m), границата между двете планини се прокарва още по долините на реките Речица и Елешница. На север и на изток граничи с р. Струма,
която отделя Влахина от дела Разметаница на Конявска планина в северна посока и от Рила планина на изток. В южна посока граничи с Малешевска планина,
като границата се прокарва по долината на р. Сушицка (р. Сушичка) и двете
планини се свързват чрез седловината Седлото (Четало) в местността Момина чешма (Пирински край, 1995). В административно отношение изследваният
район попада в обхвата на пет общини – Благоевград, Симитли, Кочериново,
Бобошево и Невестино.
МЕТОДИ И ДАННИ
В настоящото изследване е възприета класификационната схема на екосистемните услуги, разработена от de Groot et al. (2010) в труда им „Икономика на
екосистемите и биоразнообразието“. В изследвания район са идентифицирани
20 от общо 22 екосистемни услуги. Проучването е част от по-голямо изследване, свързано с паричното остойностяване на екосистемните услуги в българската част на Влахина. В статията е подложена на оценяване само една от установените екосистемни услуги – материалната услуга суровини. Това се наложи
поради липсата на достъпни изходни данни за коректно прилагане на надеждни
методи за оценяване на някои от другите услуги. Според de Groot et al. (2010)
към суровините се отнасят продуктите дървен материал, дърва за огрев, влакна
и фураж. За последните два продукта липсват достъпни и достоверни изходни
данни, в резултат на което те не са включени в оценяването.
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За паричното остойностяване на материалната екосистемна услуга суровини е използван методът на пазарната цена. Най-често той се използва за оценяване на материалните екосистемни услуги, които са включени в търговски
оборот. Свързан е с прилагането на стандартни икономически изчисления за
оценка на стоките от пазара, при които потребителите купуват различни продукти, доставени от продавачите в различни количества и цени. Този метод е
подходящ най-вече за оценка на продуктите дървен материал, дърва за огрев,
лечебни растения, горски плодове, прясна вода и др., които сe отнасят към материалните услуги (www.ecosystemvaluation.org; Pagiola et al., 2004; Haines-Young,
Potschin, 2009; Brouwer et al., 2013). Характерно за метода на пазарната цена е
наличието на три негови разновидности. Чрез първата се измерва стойността
на търгувания ресурс чрез определянето на потребителския и производствения
излишък на базата на пазарната цена и данни за количеството годишно потребление (www.ecosystemvaluation.org). С втората разновидност се оценява стойността на екосистемните услуги на базата на годишното потребление (Pascual
et al., 2010; Събев, 2012; Brouwer et al., 2013; Димитрова и др., 2015), а с третия
тип се прави оценка на общия запас на съответните стоки и услуги (Assenov et
al., 2016). В настоящото изследване оценяването с метода на пазарната цена се
базира на втората и третата разновидност – годишните приходи от потребление
и общия запас.
В процеса на изследване са използвани данни за общия запас на дървесина по отдели и подотдели от лесоустройствените проекти (ЛУП) за съответните държавни горски стопанства (ДГС), попадащи в изследвания район – ДГС
Благоевград, ДГС Симитли, ДГС Дупница, ДГС Рилски манастир и ДГС Невестино, както и данни за цените на склад (табл. 1) и годишното потребление
на дървесина (http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi) (табл. 2), предоставени
от Регионалните поделения на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в гр.
Благоевград и гр. Кюстендил към Министерство на земеделието и храните и
Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) – гр. Благоевград.
Таблица 1
Средни цени на дървесината (в български лева за m3) за периода 2012–2016 г.
Категория дървесина
Година

Иглолистна

Широколистна

Едра Средна Дребна Дърва Едра Средна Дребна Дърва за огрев
строит. строит. строит.
за
строит. строит. строит.
дървес. дървес. дървес. огрев дървес. дървес. дървес. Меки Твърди
2012 г.

78,63

45,59

45,81

41,79

80,12

60

69,61

47,52

71,44

2013 г.

80,68

45,51

48,88

41,38

76,33

57,81

65

41,05

69,24

2014 г.

84

46,69

51,72

41,09

80,6

61,86

62,21

39,56

60,48

2015 г.

87,95

52,71

47,33

43,85

79,32

55,96

48,29

61,02

2016 г.

83,54

49,76

48,59

39,55

80,9

61,61

48,47

67,68
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Таблица 2
Годишно потребление на дървесина (в m3) за периода 2012–2016 г.
Година

2012 г.

Категория дървесина
Едра
Средна
Дребна
Общо
строителна строителна строителна строителна
дървесина дървесина дървесина дървесина
3 986
11 309
4 116
19 411

2013 г.

5 200

2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общо
Средно

5 045
6 467
4 915
25 613
5 122,6

11 839
16 058
13 909
25 301
78 416
15 683,2

3 785

20 824

2 526
2 169
2 467
15 063
3 012,6

23 629
22 545
32 683
119 092
23 818,4

Дърва за
огрев

Общо
количество

13 679

33 090

14 961

35 785

18 371
22 617
27 394
97 022
19 404,4

42 000
45 162
60 077
216 114
43 222,8

РЕЗУЛТАТИ
Горският фонд заема 44,14 %, или 43 899 ha, от изследваната територия.
Делът на широколистните гори е 27 175,5 ha (61,9 %), а на иглолистните – 16
723,5 ha (38,1 %). Средният запас на дървесина в горите на българската част
на Влахина е 112,63 m3/ha. Иглолистните гори имат среден запас от 173,22 m3/
ha, а широколистните – 75,34 m3/ha. Общият запас на дървесина е умножен по
осреднени стойности на цените на склад на съответните горски стопанства за
последните пет години, като количествата на запаса условно са разпределени в
равно съотношение между технологичния дървен материал и дървата за огрев.
За иглолистната дървесина цената е 55,25 лв., за широколистните дървесни видове с мека дървесина – 62,05 лв., и за широколистните с твърда дървесина –
67,83 лв. (табл. 3). Паричното остойностяване на общия запас на дървесина е
само една хипотетична оценка. Едва ли някога цялото количество дървесина от
горите в българската част на Влахина ще се използва като строителен дървен
материал или дърва за огрев, но е добър пример, който дава представа за паричната стойност на материалната екосистемна услуга суровини.
Таблица 3
Общ запас на дървесина в изследвания район по данни от лесоустройствените
проекти за периода 2008–2012 г. и неговата парична оценка
Категория дървесина

Площ (ha)

Запас (m3)

Цена (лв.)

Иглолистна
Широколистна (мека)
Широколистна (твърда)
Широколистна (общо)
Общо

16 723,5
150,5
27 025
27 175,5
43 899

2 896 890
24 775
2 022 760
2 047 535
4 944 425

55,25
62,05
67,83
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Парична
стойност (лв.)
160 053 173
1 537 288,8
137 203 811
138 741 099,8
298 794 272,8

Таблица 4
Парична стойност на годишното потребление на дървесина в български лева
за периода 2012–2016 г.
Категория дървесина
Година

Едра
Средна
Дребна
Общо
строителна строителна строителна строителна
дървесина дървесина дървесина дървесина

Дърва за
огрев

Обща стойност

2012 г.

316 847,67

515 764,64 188 553,95 1 021 166,3

880 369,78 1 901 536,1

2013 г.

405 734,45

538 792,89 185 010,8

923 205,94 2 052 744

2014 г.

416 371,4

749 748,02 130 644,72 1 296 764,1

2015 г.

546 584,92

733 234,39 102 658,77 1 382 478,1 1 186 023,7

2016 г.

405 237,26 1 259 250,3

Общо

2 090 775,7 3 796 790,2

Средно

418 155,14

1 129 538,1

951 972

119 871,53 1 784 359,1 1 440 301,8

2 248 736,1
2 568 501,8
3 224 660,9

726 739,77 6 614 305,7 5 381 873,2 11 996 179

759 358,04 145 347,95 1 322 861,2 1 076 374,6

2 399 235,8

Количествата на добития строителен дървен материал и дървата за огрев
(http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi) за последните пет години са умножени по цените на склад. Тяхната монетарна стойност е получена след осредняване на резултатите за този петгодишен период (табл. 4). От 2012 г. до 2016 г.
ясно се очертава нарастването както на количествата за годишно потребление
на строителна дървесина и дърва за огрев (табл. 2), така и на тяхната парична
стойност (табл. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стойността на екосистемната услуга суровини според общия запас на дървесина е изчислена на 3004,35 лв./ha или общо 298,8 млн. лв. (иглолистна – 160,05
млн. лв.; широколистна – 138,7 млн. лв.). Средният годишен прираст на дървесина в българската част на планината Влахина е 1,9 % от общия запас (на база изчисления от лесоустройствените планове/ЛУП), което е равно на 93 944,07 m3 (5,677
млн. лв.) или 2,14 m3/ha спрямо площта на горите (0,94 m3/ha спрямо общата площ
на района). Паричната стойност на екосистемната услуга суровини според годишното потребление на дървесина по средни стойности за периода 2012-2016 г. е
24,12 лв./ha или общо 2,399 млн. лв. (строителна дървесина – 1 322 861,2 лв.;
дърва за огрев – 1 076 374,6 лв.). Средното годишно потребление на дървесина
е 43 222,8 m3 (2,399 млн. лв.), което е 46 % от стойността на годишния прираст.
Паричното оценяване на екосистемните услуги не е точна наука, но натрупването на все повече аналитични данни за обема на материалните продукти, добити от природата, води до подобряване на методологията за тяхното
оценяване. Наличието на информационна база за горските ресурси във всяка
една държава или регион, която до известна степен е стандартизирана от гледна
точка на науката, позволява нейното използване като база данни за оценка на
екосистемните услуги.
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СЪВРЕМЕННИ ДЕПОПУЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ
Стефан Петров1, Владимир Караджов1
Съвременното демографско развитие на България се характеризира с влошени характеристики по редица основни демографски показатели. Страната е на едно от последните места в света по естествен прираст и на едно от първите места в света по
смъртност и темп на намаляване на населението (според ООН, Световната банка и др.).
Отрицателният механичен прираст на населението допълнително утежнява ситуацията.
Една от най-засегнатите в това отношение територии е Видинска област, в Северозападната част на страната. Настоящото изследване има за цел да проследи темповете на
депопулация в областта в периода 2000–2015 г. Установени са 2 заличени села и постоянен темп на намаляване на населението.
Ключови думи: депопулация, селища, демографска криза, население, България,
Европа

CONTEMPORARY PROCESSES OF DEPOPULATION
IN VIDIN DISTRICT
Stefan Petrov, Vladimir Karadzhov
Abstract: The contemporary demographic development of Bulgaria is characterized by
deteriorated characteristics in a number of basic demographic indices. The country is ranked
one of the last places in the world by population growth and one of the first places in the world
in mortality rate and rate of decrease of the population (according to the UN, World Bank,
etc.). The negative population growth additionally aggravates the situation. One of the most
affected areas in this regard is the Vidin region, located in the northwestern part of the country.
The present study aims to trace the pace of depopulation in the district during the period 20002015. There are 2 deleted villages and a constant decrease in the population.
Keywords: depopulation, settlements, crisis, population, Bulgaria, Europe
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ВЪВЕДЕНИЕ
Обезлюдяването е постоянен процес в определени географски райони по
света. България, за съжаление, е ярък пример за принадлежност към тази тенденция. Съвременното демографско развитие на страната ни се характеризира
с влошени характеристики по редица основни демографски показатели. Държавата ни е на едно от последните места в света по естествен прираст и на
едно от първите по смъртност и темп на намаляване на населението (според
ООН, Световната банка и др.). По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2016 г. раждаемостта в страната е 9,1 ‰, смъртността е 15,1 ‰,
естественият прираст на населението е отрицателен – -6 ‰ . Последните стойности ни нареждат на трето място в света за най-отрицателен естествен прираст
след Сирия (която е в разгара на широкомащабен вътрешен военен конфликт)
и Молдова.
Статистиката сочи, че в България има над 170 села „призраци“, т.е. села
без население. С подобни темпове в обозримо бъдеще българското село е на
път да изчезне. Миграцията на населението от селата към градовете е световна
тенденция, а не само българско явление, но у нас това се случва в условията на
силно изразен отрицателен естествен прираст и осезаемо преобладаваща изходяща външна миграция. Това ускорява значително процесите на депопулация и
заличаване на български села.
Обекти на това изследване са област Видин и община Видин с прилежащите ѝ села, които не правят изключение от тази засилваща се негативна тенденция и за съвременния период 2000–2015 г. и дори напротив – те са начело
в негативната класация на национално ниво. Този период на изследване 2000
– 2016 г. е избран неслучайно, тъй като в него се включват присъединяването
на България към Европейския съюз (ЕС) – 01.01.2007 г., и построяването на
Дунав мост 2 (Нова Европа) – 2007–2013 г., което трябваше да доведе до засилване на местната икономика и стабилизиране на демографската ситуация в
област Видин. Икономическата ситуация продължава обаче да е силно влошена
и демографските показатели са едни от най-лошите в страната, като общият
прираст на населението за 2011 г. е -23,9 ‰ (минус 23,9‰), което поставя областта заедно с област Враца на първите места в страната в това отношение.
В резултат на всичко това се стигна до заличаване на села, постепенна промяна в съотношението между дела на населението в трудоспособна възраст и
това в надтрудоспособна възраст. Коефициентът на безработица също е висок
– 16,3 %, което отрежда трето място на област Видин в страната след Шумен
(17,2 %) и Силистра (16,7 %) (2016 г., НСИ). Тази промяна е породена от засилената вътрешна миграция, която е с посока най-вече към големите градове в
страната, и външна миграция към чужбина (Западна Европа).
ЦЕЛИ И МЕТОДИ
Основната цел на изследването е анализ на демографската ситуация и депопулационните процеси в област Видин и община Видин за периода 2000–
2015 г. Използваните методи са няколко, като статистическият анализ е водещ,
базирайки се на обработени данни от Главна дирекция Гражданска регистрация
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и административно обслужване (ГД ГРАО) и НСИ за изследвания период. Използван е и картографски метод (чрез Google Maps) за представяне на заличените селища, както и методът на сравнителния анализ, допълнен чрез използването на Ad-hoc за подялба на селищата.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Съвременните демографски показатели за 2016 г. за област Видин според
НСИ са: раждаемост 6,2 ‰, смъртност 23,1‰ и естествен прираст -16,9 ‰,
който е два пъти и половина над естествения прираст на страната (-6 ‰). Причината за това е засилената миграция от селата и по-малките градове към областния център Видин и от него към столицата и другите големи наши градове. За изследвания период населението на областта е намаляло с 32 407 души,
или 22,6 % (фиг.1). За период от 15 години това е драстичен спад от приблизително една четвърт от цялото население на областта, което е алармиращо за
цялата държава и изисква незабавни мерки за въздействие и възстановяване.
Такива демографски ситуации са нетипични за държави, които не са в състояние на война. Подобни аномалии в света към момента се наблюдават в държави като Сирия и Украйна, но не и в държави без наличие на форсмажорни
обстоятелства.
На ниво община Видин тази тенденция се запазва, като относителният дял
на намаления брой население достига 19,5 % за 15 години (фиг. 2). На територията на общината попадат два града – Видин и Дунавци, както и 32 села.
В областния и общински център гр. Видин тенденцията на депопулация се
запазва, като за изследвания период населението на града е намаляло с 1/4, или
25,4 % (фиг. 3).
Всички общини в областта регистрират различен интензитет на отрицателните стойности на естествения прираст. Най-благоприятни (макар и отрицателни) са стойностите в общините, които попадат непосредствено под влиянието
на по-големите градове в областта – Видин и Белоградчик.
Градовете имат своята задържаща функция от миграционна гледна точка,
населението е с по-ниска средна възраст и раждаемостта е по-висока. Както е
видно от представените графични данни, най-влошени са стойностите на общините с голям дял на селското население – Бойница, Грамада, Кула, Макреш
и Чупрене, в някои от които (Бойница и Макреш) населението е намаляло наполовина за период от 15 години (фиг. 4).
За нуждите на настоящото изследване и с цел проследяване на различията
в динамиката на негативните демографски процеси и търсене на връзка между
тях и големината на населеното място, по показател брой жители е създадена
Ad-Hoc подялба на селищата в община Видин в четири групи: най-малки селища (0–150 души) (фиг. 5); малки към средни (151–500 д.) (фиг. 6); средни към
големи (501–1000 д.) (фиг. 7); големи селища (1001–3000 д.) (фиг. 8).
Графиките имат за цел да онагледят постоянната негативна тенденция в
броя на населението през изследвания период, водеща към обезлюдяване на
община Видин. Данните са реални, но поради близките си стойности населените места са разположени с вертикално отстояние в отделните категории, а
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референтните стойности за брой на населението не са изобразени на графиките.
Стойностите, върху които се базират графиките на фигури 5–8, са по настоящ
адрес на населението и са извадени от базите данни на ГД ГРАО за период от 15
години. Показателят, регистриращ населението „по настоящ адрес“, по-добре
илюстрира реално живеещите в общината, отколкото далеч по-формалния „по
постоянен адрес“ (Karadzhov, 2011). Резултатът от засилващата се депопулация
в областта е налице – до 2015 г. има 2 заличени села от картата на България.
Към 31.12.2000 г. в област Видин населените места са 142, от които – 7 са със
статут на град, 135 са със статут на село. Към 15.12.2015 г. в област Видин
населените места са 140, от които 7 са със статут на град и 133 са със статут
на село. През 2001 г. с. Каленик от територията на община Кула преминава в
територията на община Видин.
Процентът на заличените населените места спрямо всички селища на територията на областта е 1,43 %, като се очаква да нарасне в следващите 20 години.
Заличените села в областта са:
• Село Халовски колиби – част от община Бойница. Разположено е на
13,22 km северозападно от общинския център с. Бойница, на 1,5 km от държавната граница с Р. Сърбия и на 33 km западно от областния център гр. Видин
(фиг. 9). През 2001 г. с. Халовски колиби остава без население, а с решение МС
№ 855/обн. ДВ, бр. 82/26.10.2012 г. то се заличава и землището му се присъединява към съседното с. Шишенци. В община Бойница има 2 села с население под
10 души (по данни на ГД ГРАО към 31.12.2016 г. с. Каниц има 5 д. и с. Шипикова махала – 4 д.), които се очаква в близко бъдеще също да бъдат обезлюдени и
заличени от картата на страната.
• Село Бостаните влиза в пределите на община Чупрене. Разположено
е 7,33 km северно от общинския център с. Чупрене и на 49 km от гр. Видин
(фиг. 10). През 2004 г. с. Бостаните се обезлюдява и се закрива като населено
място с решение № 678 от 23 август 2012 г. за административно-териториална
промяна в община Чупрене, област Видин (обн. ДВ, бр. 67 от 31 август 2012 г.).
Интересен е фактът, че села близнаци в България и Сърбия споделят съвсем различна демографска съдба в последните десетилетия. След Ньойския мирен договор от 1919 г. част от селата в тази гранична област са разделени на две,
като в Сърбия село Шепикова е с население от 350 д., а в България с. Шипикова
махала – 4 д.; с. Халово (Сърбия) – 700 д., с. Халовски колиби (България) – заличено. Въпреки че селата близнаци в Сърбия имат повече население от тези в
България, и при тях се наблюдава темп на намаляване на населението, но не със
същата скорост, както у нас.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Депопулацията на населението в област Видин и община Видин е очевидна, като стойностите ѝ са сред рекордните за България, ЕС и света. Сред
най-важните причини за това състояние са: социално-икономическата ситуация, която определено е по-лоша в сравнение с останалите областни центрове;
емиграцията (вътрешна и външна), породена от високата безработица; темпът на естествено възпроизводство на населението, който е забавен от демо29

графското застаряване и ниската раждаемост, и др. Те се допълват от второстепенни фактори, влияещи с особена сила в селата, като: масово ширеща се
и непреборима битова престъпност, забавяне на модернизацията в селското
стопанство и отлив на младото население поради безперспективност в икономическото развитие на територията, неадекватни здравни и социални грижи и
др. Дългогодишните натрупвания на проблеми най-вече в сферата на заетостта
(недостиг на работни места) са сред основните предпоставки Видин да е сред
областите с най-висока безработица в страната. Изоставането в икономическото развитие, липсата на инвестиции и инфраструктурните проблеми са слабо
място не само за общината и областта, но и за целия Северозападен регион.
Построяването на Дунав мост 2 не само не доведе до очакваното икономическо
съживяване на района, а дори напротив – улесни изходящата миграция (особено циркулярната и краткосрочната, главно към Румъния). Общият резултат е
твърде нерадостен – силни миграционни импулси сред населението в трудоспособна възраст в посока големите икономически центрове на страната (предимно София), както и към чужбина. Интензивността на процесите на икономическа миграция е почти постоянна през годините. От друга страна, областта
е обезпечена много добре от гледна точка на природно-климатични условия
(климат, водни ресурси, почви). Разполага с уникални природни, културно-исторически и туристически ресурси с национално и международно значение.
За съжаление, икономиката на такава област не може да се крепи само на туризма, защото до голяма степен той е сезонен. Наистина, р. Дунав предлага
възможност за осъществяване на круизни пътешествия, съчетани с акостиране на корабите в гр. Видин и екскурзии за няколко часа до скалния комплекс
„Белоградчишки скали“ и посещение на пещерата Магура. Виненият туризъм
също е от голямо значение, макар и недостатъчно, защото и той е повлиян от
сезонността при посещенията. Извън туристическия сектор може да се каже,
че община Видин, и по-специално гр. Видин, не разполага с достатъчно голяма
притегателна сила, която да задържа младото население и по този начин да се
забавят темповете на обезлюдяване. Отдавна са затворени някои от големите
заводи в града, които години наред са давали препитание на много семейства.
Процесът на депопулация е започнал преди 2000 г., но по-лошото е, че тази
тенденция ще продължава през следващите години. Населението ще застарява,
младите хора ще напускат областта, още малки села ще бъдат закрити. Въпреки тежката ситуация обаче има надежда за икономическо съживяване на град
Видин и това може да стане чрез:
1. Възстановяване функциите на летище Видин, което е само на 5–6 km
от града. По този начин транспортните функции ще се засилят, тъй като на територията на общината ще функционират трите основни вида транспорт. Това
обаче може да стане само при доказана рентабилност, а към момента изгледите
са песимистични.
2. Разрабоване на термалните извори при с. Сланотрън, в резултат на което
да се предложат чудесни туристически пакети, като например лечебни процедури, съчетани с познавателен туризъм до обекти в областта.
3. Използване на чудесните агроклиматични условия за по-адекватното и
съвременно развитие на селското стопанство и на консервната промишленост,
както е било преди години. По този начин учениците от Професионална гим30

назия по селско стопанство „Г.М. Димитров“ в гр. Дунавци, община Видин, ще
имат подсигурена работа след завършване на средното си, а дори и висшето си
образование.
4. Подсилване и развитие на риболова и създаване на предприятие за преработка на рибни продукти, тъй като гр. Видин е разположен на брега на р. Дунав.
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Хората са най-важният и ценен ресурс на България. Те имат право на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото, на добро здраве и продуктивен живот.
Политиката за демографско развитие на населението е интегрална част от цялостната
политика за икономическо, културно и социално развитие на страната. Устойчивото
развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани –
както на живеещите днес, така и на бъдещите поколения. Гаранциите за устойчиво развитие се създават с разумно и балансирано управление на населението, ресурсите и
околната среда.
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УВОД
През последните години учените и политиците в страната поставят акцент
не само върху необходимостта от увеличаване броя на населението, но и върху
качествени характеристики, като състав и баланс по възраст, пол и образование.
Това е свързано както с навлизането на информационните технологии, глобализацията и екологичните промени, с които съвременното общество трябва да
се съобразява, така и с разкриването на сложните връзки между качеството на
живота и ръста на населението. Оптимизирането на баланса на населението
означава установяване на такива пропорции по отношение на възраст, образование, здравен статус, пол и социална инфраструктура, които да водят до устойчиво повишаване на качеството на живота на хората. Устойчивият икономически растеж във всяка територия се реализира под въздействието на комплекс
от фактори. Те представляват функция на природните, историческите, социално-икономическите, интелектуалните и други дадености. Една част от тези
фактори е от общонационален характер, а другата част е строго специфична за
конкретната територия. Всички те променят своите функции и роля в зависимост от промените в социално-икономическите реалности.
Местните социални, икономически, технологични и екологични условия
определят сравнителните предимства на общините в проучваната територия
– Кюстендилска област, както и възможностите им за устойчив икономически
растеж. Областта се характеризира със специфично географско положение, което в някаква степен лимитира развитието на територията. При правилно планиране и управление съществуват възможности за развитие на икономиката и на
социалния капитал, които може да превърнат територията в добре функционираща общност.
Обект на настоящото изследване са общините в област Кюстендил, а предметът е социалната сфера и социалният капитал с цел да се анализира състоянието им и да се очертаят възможностите за устойчиво развитие в областта.
ДАННИ И МЕТОДИ
В хода на изследването са използвани официални статистически данни
от НСИ и ТСБ – гр. Кюстендил, информация, предоставена от местната администрация, и резултати от собствени наблюдения и проучвания. Използвани са
също системният подход, както и следните методи – сравнителен географски
анализ, ретроспективен анализ, анализ на документи и практики, наблюдение и
статистически методи.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
СОЦИАЛНА СФЕРА – СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ – СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА –
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Социалната сфера е част от обществото, създаваща социални блага, които
придобиват все по-голямо значение за неговото функциониране. Тя е широко
поле за проява и развитие на различни по вид и характер процеси на общуване,
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свързани с живота на човека в макро- и микросредата. Тези процеси оказват все
по-голямо значение върху жизнения стандарт, благосъстоянието и качеството
на живот на хората. Социалната сфера включва различни дейности – съхраняване на живота и здравето на индивида, създаването на семейство, продължаването на рода, осигуряване на прехрана и жилище, осигуряване на образование, здравеопазване, социални дейности и пр. Набавянето на средства за живот,
грижите за здравето, възпроизводството на човека, неговото социализиране са
частен проблем на човека и се осъществяват извън обсега на държавното управление. Социално-икономическите промени, които са резултат от промяната в
структурата на стопанството, водят до това, че поставят социалният въпрос, т.е.
въпросът за социалното оцеляване, във фокуса на общественото внимание и
правят наложителна намесата на държавата.
В документите на Световната банка социалния капитал се определя “като
всички институции, връзки и норми, които създават качеството и количеството на социалните взаимодействия. Но тук не става дума за някакъв механичен
сбор от съществуващите институции, връзки и норми, а за спойката между хората, за свързаността, която им дава възможност заедно да изграждат живота
си. Тези отношения и социални мрежи предоставят на хората повече ресурси
за постигане не само на собствените си, но и на общите цели. Световната банка
вижда възможностите на социалния капитал най-вече в областите възпитание,
образование, здравеопазване и достъп до работни места. Социалният капитал е
“капитал“, само ако неговите ефекти продължават да съществуват и подпомагат
развитието на територията.“
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) разглежда “социалния капитал като отношение между актьорите в мрежите, заедно с нормите, ценностите и убежденията им, които улесняват дейността на
групите и осъществяват връзките между различните групи в обществото. Социалният капитал трябва да се произвежда непрекъснато, тъй като той е този,
който поддържа социалността в едно общество. От гледна точка на обществото
е важно социалният капитал да допринася за устойчив икономически растеж,
за подобряване качеството на живота и да предотвратява конфликти, агресия и
престъпност.“
Според Казаков (2001) “човешкият капитал винаги е съвкупност от знание, опит, информация и други присъщи елементи на човешката природа. Всичко, свързано с акумулация на познанието, се осъществява на фона на жизнената
дейност, която се вмества във времето. Самият жизнен цикъл издава обективирани характеристики на вложенията в човека, които са строго детерминирани. Човешкият капитал се олицетворява най-добре от отделния индивид. Той е
главният обект на въздействие и ползите могат да се сведат до самия него, до
собствения му статус, както и до мотивацията му да получи по-високо образование, квалификация.“ Докато човешкият капитал се помества в личността,
социалният капитал се разкрива динамично – във взаимоотношенията и е изключително нематериален. Поради това, въпреки че се формира от усилията
на отделния индивид, социалният капитал е публично благо, което се проявява
различно на различни нива.
Информационният поток на XXI век е огромен и бързо може да остави
извън конкуренцията, в съответната професионална област всеки, който не се
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съобразява с него. Знанието се обогатява непрекъснато, като критичната точка
на необходимостта за възприемането на нов информационен ресурс настъпва
на всеки 4-5 години. При частните инвестиции в човешки капитал резултатът от
тях обикновено се свързва с по-високо и очаквано бъдещо равнище на дохода, с
принадлежността към някоя престижна социална група. Трябва да се отбележи
обаче, че човешката природа е по-сложна от чисто икономическото измерение
на човешкото битие, така че отчитането на мотивацията за инвестиции трябва
да се разглежда и от социална гледна точка при отчитане на редица фактори,
които имат отношение и към оформянето на съответната ценностна система.
Натрупването на социален капитал води до увеличаване на ефективността, производителността и иновациите, като по този начин допринася значително за икономическия растеж на микро- и макроравнище.
Интересен е и въпросът с амортизацията на социалния капитал. За разлика
от изхабяването на физическия капитал, социалният загива по-скоро при неупотреба. Ако всички участници в дадените отношения се придържат към първоначално направените уговорки и правила, социалният капитал нараства и укрепва
при употреба. В това отношение той е много по-близък до характеристиките на
човешкия капитал.
Устойчивото развитие на обществото е развитие на обществото, при което се установява динамично равновесие както в самото общество (между отделните сфери на социалния живот), така и между обществото и природата. То
разчита на разумно използване на дадените ресурси, за да се осигури достоен
живот не само на настоящите, но и на бъдещите поколения. Устойчивото развитие може да бъде реализирано чрез предварително определени параметри на
неговите основни компоненти: икономика, социална сфера и природа (Ангелова, 2008). То предполага постигане на високи социални показатели (заетост,
безработица, общ доход, работна заплата, пенсии, грамотност, състояние на
здравеопазването и образованието и т.н.). Това е и целта на социалната политика. Всяка държава провежда социална политика, с която се стреми да направи
света по-справедлив. Социалната политика е неотменима част от устойчивото
развитие на обществото.
Социалната политика е съвкупност от управленски дейности, които се
предприемат от социалните институции за регулиране на отношенията между социалните групи и индивидите във връзка с удовлетворяване на основните
им жизнени интереси, намаляване на социалното неравенство и постигане на
социална сигурност за всички граждани. Тя е политика на социалното развитие, управление на комплексните жизнени условия, а не само подпомагане на
изпадналите в беда граждани. В нея се включва: заетост и безработица, образование, здравеопазване, социално осигуряване, социално подпомагане и др.
Такъв регулатор, какъвто е социалната политика, става необходим в човешкото
общество, когато традиционните връзки, религията и пазарните отношения не
са достатъчни. Социалната политика се определя и като механизъм, който се
създава в резултат на различните интереси на гражданите. Тя съществува, за да
удовлетворява тези интереси в по-голяма или по-малка степен. Целта е да се постигне относително равновесие между тях, да се съхрани съществуващият тип
обществени отношения, да се интегрира общността и в крайна сметка, да се укрепи властта (Брайкова, 2000). За постигане на устойчиво развитие се използват
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също насърчаване на инвестициите за производство, трансфер на технологии и
ноу-хау, развитие на социалния капитал и информационното общество, особено
в по-слабо развитите териториални общности.
Образователното равнище на населението, както и възможностите за обучение, предоставяни от образователната система, оказват въздействие върху качеството на живота на хората. „На национално, регионално и локално ниво равнището на образованието влияе върху скоростта на икономическото развитие и
…социалните дейности. По тези и други причини се приема, че образованието е
важно и то трябва да е колкото се може по-високо.“ (Патарчанов, 2009б). Въпреки доброто общо образователно равнище в страната се наблюдава нарастване
на неграмотността и увеличаване на дела на отпадащите от училище, особено в
средното образование. Осигуряването на равен достъп до качествено образование е приоритетна задача на образователната система, която е непосредствено
свързана с демографското развитие и социалното състояние на населението.
Преосмислянето на образованието като социална инвестиция на семейството, държавата и обществото, без която не може да се постигне нито
стопански, нито социален просперитет, ще доведе до подобряване на качеството на социалния капитал и ще въздейства насърчително в дългосрочен план
за неговото развитие.
Основната причина, посочвана в редица изследвания (МОН и Unicef, 2006),
за отпадане на децата от училище и за непостъпване в училище при достигане
на съответната възраст е бедността. Ниските доходи са непреодолима пречка
пред днешните семейства не само да осигурят добро образование, овладяването на професия и придобиването на квалификация на своите деца, но и за поддържане и повишаване на квалификацията на самите родители. Необходимо е
намиране на баланс между осигуряването на подкрепа за бедните семейства
и личната родителска отговорност за образованието на децата. Финансовата
подкрепа на семействата за осигуряване на образованието на децата е елемент от по-общия проблем за цялостната финансова осигуреност на образованието.
Създаването на високоефективно здравеопазване, адаптирано към здравните потребности на индивида, семейството и нацията е основна цел на провежданата здравна реформа. Положителните резултати от нейното осъществяване
ще допринесат за подобряване на общото здравословно състояние на населението и ще окажат положително въздействие върху социалния капитал. Човешкото здраве е ценност само по себе си, но то също така е и условие за устойчиво
развитие, адекватен социален капитал за пълноценно национално бъдеще. За
това е необходимо да се създаде максимално ефективна и продуктивна система
на здравеопазване в рамките на съществуващите икономически, политически
и екологични условия. Основната задача на здравна сфера е предоставяне на
качествена здравна грижа за всеки български гражданин.
Жилището играе важна роля в развитието на обществото и е от изключително значение за социалния, икономическия и културния прогрес за всеки
човек. Високото ниво на жилищно осигуряване на населението води до благоприятни социални и икономически последици и допринася за благоденствието на обществото и на отделния човек. Състоянието на жилищния сектор е
важно за всяка икономика и може да бъде използвано като двигател на устой37

чиво икономическо и социално развитие. Наличието на подходящо жилище е
водещ фактор и за здравословното състояние и нормалното възпроизводство
на населението и в този смисъл е и надеждна инвестиция в националното
бъдеще.
Социалната инфраструктура е основната физическа и организационна
структура, необходима за функционирането на едно общество. Тя обикновено
се определя като съвкупност от свързани помежду си елементи, които осигуряват подкрепа на цялата структура на развитие. Терминът „инфраструктура“
обикновено се отнася до техническите структури, които поддържат едно общество, но може да бъде определен и като „физически компоненти на взаимосвързани системи, предоставящи стоки и услуги, които са от съществено значение
за поддържане и подобряване на социалните условия на живот на обществото.
Комплексно развитата социална инфраструктура на територията способства за
подобряване на жизнения стандарт на населението и за неговото професионално и духовно развитие“ (Христосков, 2014).
СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Демографската характеристика на населението в проучваната територия е
в унисон с установилите се през последните десетилетия общи неблагоприятни
тенденции за страната. Те се свързани с намаляване броя на населението, ниска
раждаемост, висока смъртност, отрицателен естествен и механичен прираст, намаляване броя на сключените бракове, застаряване на населението, нарастващи
миграционни процеси.
Населението в Кюстендилска област намалява между преброяванията от
2001 г. и 2011 г. и до 2015 г. с 25.9 %, което е 2 пъти по-бързо от средния темп за
страната. Възрастовата структура е от особено значение за възпроизводството на населението и за качеството на социалния капитал. През периода 2001–
2011 г. се наблюдават промени във тази структура в областта и страната, които
са следствие от неблагоприятните тенденции в развитието на демографските
процеси. Процесът на застаряване на населението продължава, като броят и
относителният дял на лицата на възраст до 15 години непрекъснато намаляват,
а броят и делът на лицата над 65-годишна възраст се увеличават. Най-неблагоприятна е тенденцията, изразяваща се в намаляването на населението в подтрудоспособна възраст както в проучваната територия, така и в страната като
цяло. За България през 2001 г. в подтрудоспособна възраст са 6,7 % от населението, в трудоспособна – 57,8 %, и в надтрудоспособна възраст – 22 %. През
2011 г. неблагоприятната тенденция се задълбочава и относителният дял на населението в подтрудоспособна възраст намалява на 14,1 %, а на населението в
надтрудоспособна нараства на 23,7 %. Нарастването на относителния дял на
населението в трудоспособна възраст (62,2 %) е резултат предимно на промените в трудовото законодателство в страната. Важна причина за намаляване на
населението в подтрудоспособна възраст е ниската раждаемост, от една страна,
и от друга, наложилият се през последните десетилетия модел на българското
семейство само с едно дете.
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За десетгодишен период между последните две преброявания в проучваната територия населението в подтрудоспособна възраст е намаляло с почти
2 %, стойност близка до средната за страната за същия период. Населението в
подтрудоспособна възраст е 16 846 души, или 12 %, а това в надтрудоспособна възраст – 39 435 души, или 29 % (от общия брой население). Стойностите
показват много по-голям дисбаланс в проучваната територия в сравнение със
страната. Следователно в близките години относителният дял на населението
в надтрудоспособна възраст ще продължи да се увеличава, както и социалните
разходи от държавния бюджет също ще бъдат относително по-големи. За разлика от характерното за страната нарастване на населението в трудоспособна
възраст, в проучваната територия то намалява за периода между преброяванията. Към 01.02.2011 г. 59 % от населението в област Кюстендил, или 80 405
души, са в трудоспособна възраст. Това се обяснява с повишената миграционна
активност на население именно в трудоспособна възраст извън областта. Една
част от мигрантите традиционно се насочват към други страни от ЕС, а друга
част към близко разположените по-големи градове София и Благоевград. От
общия брой трудоспособно население 54.3 % са мъже, а 45.7 % – жени. Цифрите показват нетипичен дисбаланс в половото съотношение на населението
в трудоспособна възраст, което според нас е резултат отново от миграциите.
Ако в първото десетилетие на прехода миграциите бяха доминиращи сред мъжете, то в началото на ХХI век явно нараства миграционната активност сред
жените от тази възраст. Може да се приеме, че тя се дължи на по-свободното и сигурно движение на работната сила след влизането на България в ЕС,
както и на влиянието на глобализацията върху мобилността на работната сила
като цяло. Този дисбаланс в половата структура на населението в трудоспособна възраст се отразява неблагоприятно върху възпроизводството на трудоспособното население. То се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст (15–19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60–64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за областта това съотношение е 54.0 %
при 70.0 % за страната. И по този демографски показател област Кюстендил е
с по-неблагоприятни стойности от средните за страната. На общинско ниво с
най-благоприятно съотношение е община Бобов дол (66 %) със стойност над
средната за областта, а в най-неблагоприятно – община Трекляно, където 100
лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват само от 16, влизащи в
тази възраст.
Застаряването на населението има сериозни последици по отношение
на устойчивия икономически растеж, работната сила и заетостта, пенсионната
система, социалните услуги, здравеопазването и грижата за възрастните, формирането на семействата, техните модели и поведение. Нарастващият дял на
хората над 65-годишна възраст поставя все по-големи изисквания и предизвикателства пред системата за социална защита, здравеопазването и социалните
услуги за тези хора.
С най-голям относителен дял на младото население в област Кюстендил
(до 15-годишна възраст) е община Дупница – 12.9 %, следвана от общините
Кюстендил (11.6 %) и Сапарева баня (11.3 %). С най-висок относителен дял
на населението в трудоспособна възраст за 2011 г. отново е община Дупница
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(60.8 %) в сравнение с останалите общини в областта. Все пак общо три общини в областта са с по-висок дял на младежко население и все още относително
нисък дял на възрастно население. Това е актив в контекста на конкуренцията
по оста на близките големи центрове, в които общините трябва да вложат усилия за съхраняване, развитие и усъвършенстване на социалния капитал. Необходими са мерки за привличане на производства, създаващи добре платени работни места, на възможности за личностно развитие, продължаващо обучение
и образование, по-добра грижа за децата и подрастващите. Необходима е социална политика, която да включва всички заинтересовани страни и да се прилагат мерки и действия за развитие на социалния капитал в общините от областта.
Намаляването на населението и неговото застаряване водят до невъзможност да
се възпроизвежда като социален и икономически ресурс, което силно ограничава конкурентостта на общините.
Естественото движение на населението в проучваната територия също показва неблагоприятни тенденции. Брачността намалява близо два пъти между
двете преброявания поради застаряване на населението и намаляване на младите хора особено в селата. За снижаването на брачността, особено през последните години, допринася и отказът от традиционната форма на семейство
и все по-често срещаното извънбрачно съжителство. В селата поради липсата
на анонимност на личния живот, модерните форми на семейство са по-малко
разпространени, но и там традиционното семейство все повече губи позициите
си. Съществени различия относно брачността между проучваната територия
и страната няма. Факт е, че по-малко от половината от населението все още се
придържа към традиционния модел на семейство (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Население (в %) по семейно положение и местоживеене в обл. Кюстендил
(2011 г., НСИ)
Област
Кюстендил

Неженен/
Неомъжена

Женен/
омъжена

Вдовец/
вдовица

Разведен/
разведена

Общо

33.8

48.0

12.7

5.5

В градовете

36.2

47.7

10.3

5.8

В селата

28.5

48.9

17.7

4.8

Таблица 2
Население (в %) по семейно положение и местоживеене в България (2011 г., НСИ)
За страната

Неженен/
неомъжена

Женен/
омъжена

Вдовец/
вдовица

Разведен/
разведена

Общо

39.7

44.3

10.2

5.8

В градовете

40.8

43.8

8.9

6.5

В селата

36.7

45.4

13.8

4.1
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Таблица 3
Икономически активни лица (бр.) на 15–64 навършени години по пол и общини
(2011 г., НСИ)
Общини

Общо

Общо за областта 56911

Заети

Безработни

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

48597

24417

24180

8314

4754

3560

Бобов дол

3587

3163

1676

1487

424

179

245

Бобошево

891

762

417

345

1290

71

58

19614

16915

8433

8482

2699

1488

1211

Кочериново

1914

1636

870

766

305

192

113

Рила

1193

997

533

464

196

122

74

Сапарева баня

3081

2558

1270

1288

523

336

187

Дупница

От всички съжителства без брак 62.7 % са сред младите възрастови групи
от 20 до 39 години. Най-висок е относителният дял на живеещите в съжителство без брак в общините Бобов дол (5.9 %) и Дупница (5.4 %), като това са
общините и с най-голям дял младо население в областта, следвани от общините
Кочериново (5.2 %) и Кюстендил (5.0 %). Значително по-нисък е този дял – под
4.0 %, в останалите общини.
Върху нивото и динамиката на раждаемостта оказват влияние сложен
комплекс от фактори със социално-икономически и биологичен характер. Жизненият стандарт и начинът на живот на хората оказват силно влияние върху
нивото на раждаемостта. Следствие промените в социално-икономическото
развитие на територията се променя жизненият стандарт на хората, а те влияят върху заетостта на жените и възможността им да отглеждат деца. Важен
фактор е и положението и заетостта на жените в обществото което се проявява
във възможността те да повишават своето образователно равнище и да участват
по-активно в стопанския живот на територията.
По данни на НСИ (табл. 3) от общия брой на икономически активните лица
към 01.02.2011 г. в област Кюстендил на възраст 15–64 години заети са 48 597
души, а 8314 са безработни.
От всички заети лица 24 417 са мъже (50.2 %), а 24 180 са жени (49.8 %).
От всички безработни лица в края на м. януари 2011 г. мъжете са 57.2 %, а
жените – 42.8 %. Коефициентът на заетост при мъжете е по-нисък от този при
жените – съответно 53.0 % и 55.3 %. Основни фактори, влияещи върху нивото на безработицата и възможностите за реализацията на хората на пазара на
труда, са възрастта, образованието и квалификацията. Анализирайки половата
структура на безработните лица в областта за 2011 г., се наблюдава по-високо
равнище на безработица при мъжете, отколкото при жените (табл. 3). Вероятна
причината за задълбочаване на тази тенденция е започналата през 2008 г. икономическа криза, засягаща в по-голяма степен отрасли от промишлеността и
строителството и в по-малка степен търговията и другите услуги и свързаната
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с нея структура на заетостта. В основата на тенденцията стои преструктурирането на българската икономика в периода на преход, при която се развиха
отрасли и производства предимно от леката и хранително-вкусовата промишленост (ХВП), както и сферата на услугите, докато много от производствата от
групата на тежката промишленост не се възстановиха или загубиха значителна
част от производствения си капацитет. Всичко това оказва пряко влияние върху
половата структура на заетите и безработните лица. Не е без значение и специфичната отраслова структура и специализация на икономиката на проучваната
територия, в която винаги са доминирали отрасли предимно от групата на леката промишленост, а през последното десетилетие и развитието на различни
видове туризъм в областта. Те създават възможности за заетост в по-голяма
степен на женската работна ръка в областта и това добре личи в структурата на
безработните лица по пол.
По-високата безработицата при мъжете в областта има два много важни ефекта върху състоянието на социалния капитал:
• Много от семейства се издържат предимно и/или само от жените. Това
увеличава риска от невъзможност децата в тези семейства да получат равни
възможности за добро образование, здравеопазване и т.н.;
• Заетостта на жената, която се оказва единствена за семейството
като източник на доход, представлява сериозна пречка на нормалното възпроизводство и води до допълнително ограничаване на раждаемостта в семейството не само поради ограничени финансови ресурси, но и заради липсата на
време за реализиране на майчинство.
Водещо значение при анализа на образователното равнище на населението имат броят и делът на населението с висше и средно образование, от една
страна, и броят и делът на хората с много нисък образователен ценз – тези с
основно, начално, незавършено начално образование и неграмотните, от друга.
Най-многобройната група население според степента на завършено образование в страната и в областта традиционно вече е групата на хората със средно
образование. Наблюдава се и положителна тенденция на намаляване на дела
на населението с основно и по-ниско образование за сметка на увеличение на
дела на населението със средно и висше образование. За периода 2001–2011 г.
относителният дял на населението в област Кюстендил със средно образование
се е увеличило от 40.3 % на 43.4 % (НСИ, 2011 г.). Към 01.02.2011 г. относителният дял на лицата с висше образование в областта е 14.8 %, със средно
образование – 47.8 %, с начално и по-ниско образование е 12.3 %. Данните от
преброяването към 1.02.2011 г. показват, че относителният дял на населението
с висше образование в страната е 19.6 %, със средно – 43.4 %, с начално и
по-ниско образование е 13.9 %. Посочената статистика дава основание да се
направи изводът, че населението в област Кюстендил е с по-благоприятен образователен статус по отношение на средното, началното и по-ниско образование
спрямо страната. Единствено има изоставане при относителния дял на хората с
висше образование.
Образователният ценз на населението в областта е конкурентно предимство в съществуващата ситуация на състезание между общините и областите за привличане, задържане и усъвършенстване на висококачествен и ефективен социален капитал. Това предимство трябва да се подкрепя и насърчава,
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за да се създадат производства и икономически дейности, предлагащи добре
платени и устойчиви работни места за лица със средно или висше образование. Степента на завършено образование е основен фактор и важно условие за
повишаване на заетостта в общините, за получаването на по-високи доходи и
по-висок жизнен стандарт. По-високата заетост е съществен фактор за ограничаване на бедността.
СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОЛИТИКА – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ
НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ В ОБЛАСТТА

Системите на здравеопазването и образованието са определящи фактори
за качеството на живот, развитието на социалния капитал и устойчивото развитие. Известен проблем в системата на здравеопазването в проучваната територия е териториалната неравномерност в разположението на лечебни заведения.
Всички диагностично-консултативни центрове и над 80 % от всички лекарски
практики са съсредоточени в двата града – Кюстендил и Дупница. Функциониращите две многопрофилни болници (Частна болница „Св. Иван Рилски - 2003“
ООД и общинска болница „Св. Иван Рилски“ ЕООД) в гр. Дупница обслужват населението на общините Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Рила и Кочериново. Областната система за спешна медицинска помощ се състои от един
център в гр. Кюстендил за общините (Кюстендил и Трекляно) и 5 филиала: в
гр. Дупница, който обслужва населението на общините Дупница и Бобошево;
в Бобов дол за общината; в гр. Сапарева баня за общината; в гр. Рила за (общините Кочериново и Рила) и в с. Невестино за едноименната община. „Макар
че пространственото разположение на болниците изглежда на пръв поглед оптимално, има големи различия в средното време за достигане с автомобил до
тях.“ (Патарчанов, 2009а). Транспортната достъпност до здравните заведения,
особено филиала за спешна медицинска помощ в гр. Дупница за територията
на община Дупница, според данните в анализа на Концепцията за развитие на
спешната медицинска помощ в Р. България 2014–2020 г. е в рамките до 20 минути. В този контекст местната здравна система покрива общностните
стандарти за бързина на достигане до мястото на инцидента и осигуряване
на първа медицинска помощ.
В образователната система на изследваната област за учебната 2014/2015 г.
функционират 27 детски градини, 22 основни училища, 5 средни училища,
2 профилирани гимназии, 12 професионални гимназии, 1 специално училище
и 1 спортно училище. Важна положителна тенденция в системата на образованието е, че през проучвания период не се преобразуват или закриват училища.
Напротив, през 2012/2013 г. са регистрирани две нови средни училища. Първото
е разкрито в община Бобов дол, в Бобовдолския затвор и е със статут на Средно
общообразователно училище, а второто е на територията на община Кочериново
– в с. Бараково, – първата Частна професионална гимназия по Предприемачество
и нови технологии. В този вид на територията на областта се осигурява достъп
до начален, основен и среден (общообразователен и професионален) етап на образование, както и възможности за професионална квалификация след завършено средно образование. На територията на областта няма функциониращо висше
училище, най-близките разположени в Благоевград и София.
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Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на уязвимите групи от хора да развиват своята независимост и да водят самостоятелен начин на живот. Специализираните институции предоставят
комплекс от социални услуги за лица/деца с увреждания, както и за възрастни
хора и за деца, лишени от родителска грижа. В област Кюстендил през 2015 г.
функционират две специализирани институции за предоставяне на социални
услуги: Дом за деца, лишени от родителски грижи “Олга Стоянова“ ситуиран
в центъра на гр. Дупница и Дом за стари хора “Св. Иван Рилски“, разположен
в околностите на гр. Кочериново. Социалните услуги, предоставяни от общността, са насочени към предоставяне на семейна среда или среда, близка до
семейната. Този вид услуги се реализират чрез: Центрове за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца, разкрити в гр. Кюстендил и гр. Дупница; Центрове за социална рехабилитация и интеграция за възрастни в гр. Бобов
дол, гр. Кюстендил и гр. Рила; Дневни центрове в градовете Кюстендил и Дупница; Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Дупница; Център за обществена подкрепа – гр. Дупница; Домашен социален патронаж, Приемна грижа в
гр. Дупница и гр. Кюстендил.
Можем да обобщим, че предоставянето на социални услуги и услугите за
грижа за деца са сред най-успешните инструменти за подкрепа на децата и
семействата в областта. Политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към въвеждането на изцяло нов подход в
грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на
семействата и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за
всяко дете.
Жилищната осигуреност играе важна роля в развитието на обществото
и е от изключително значение за социалното, икономическото и културното
развитие. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификацията, водоснабдеността, канализацията, наличието на
сервизни помещения, както и видът на отоплението. Община Дупница е една
от четирите пилотни общини в страната, които реализират интегриран проект
за изграждане на жилища за социално слаби граждани. Чрез проекта „Дом за
всеки“ са изградени 150 жилища със средна площ 66 m2., разпределени в общо
15 едно- и многофамилни сгради. В тях могат да бъдат настанени до 460 човека.
Политиката в сферата на социалните услуги е насочена към развитие на
услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния
модел на грижа. Придобиването на социален капитал е от полза и за социално
изключени хора. Социалните услуги в областта са ключов фактор за ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА
В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Социалният капитал е едновременно ресурс и резултат от национални и
местни политики за развитие и ако те са подходящи, обществото може да увеличи този капитал. Същевременно наличието на социален капитал влияе положително на успеха при разработването и прилагането на политики на локално,
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регионално и национално ниво. Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“ е предназначена за подобряване на качеството на живот чрез
достъп до качествено образование и учене през целия живот, предполагащо
по-ефективно социално включване и повишаване на заетостта. В този смисъл
целите на тази ОП са концентрирани в две приоритетни направления: подобряване на качеството на образованието и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и
подобряване на достъпа до образование и обучение.
В проучваната територия по ОП “Развитие на човешките ресурси“ за плановия период 2007–2013 г. са реализирани най-голям брой проекти в сравнение
с другите оперативни програми – общо 89 проекта, на стойност 7 152 060 лв., с
67 бенефициенти. Инвестирането в хората, усвояването на нови знания и умения, обучението през целия живот са фактори, които ще доведат до постигане
на икономически и социален напредък – предпоставка за устойчиво развитие
на териториите. Несъмнено е влиянието на качественото образование върху успешната бъдеща трудова заетост и професионална реализация. Затова е необходимо осъществяването на инвестиции в човешкия капитал да бъде непрекъснат
процес и основна цел на социалната политика. Количеството и качеството на
този капитал в най-голяма степен определят дългосрочния потенциал за развитие на отделния човек, фирма или община в националното пространство. Добре
планираните инвестиции в човешки ресурси са основен приоритет в дългосрочен план за устойчиво социално-икономическо развитие на обществото като
цяло и на отделните индивиди в него. Налага се необходимостта от изграждане
на дългосрочна политика за развитие на човешкия ресурс чрез подобряване на
професионалните умения спрямо изискванията на работната среда, за по-лесно
преодоляване на предизвикателства на пазара на труда в резултат на изпреварващото развитие на новите технологии и иновациите, за масовото навлизане и
използването на съвременни информационни и комуникационни технологии в
бита и икономиката на съвременното общество. Планирането и успешното реализиране на инвестиции в социалния капитал е предпоставка за дългосрочна
политика в областта на човешките ресурси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Налагащата се в световен мащаб тенденция на изграждане и формиране на
икономиката на знанието и иновациите определя качествено нови измерения
на натрупания социален капитал, променя функции му, превръща го в решаващ
фактор за устойчив икономически растеж. Знанието, интелектът и качеството
на човешките ресурси са от решаващо значение за просперитета на всяка нация
и са най-важният елемент на всяка икономическа дейност. Социалният капитал
е най-ценният капитал на нацията, значението му нараства и се превръща в основен фактор за икономическото и социалното развитие, за конкурентоспособността на всяка икономика и територия. Социалният капитал създава, разпространява и прилага знанието, формира, поддържа и развива социалните връзки.
Инвестициите в социалния капитал, науката и качеството на образованието са
сред основните предизвикателства пред България.
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ЛИВАН – РЕГИОНАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ
ОТ ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
НА БЕЖАНСКИТЕ ЛАГЕРИ
Валентин Илиев1
Политикогеографски аспекти на дифузията на съществуващи установени многовековни етно-религиозни отношения в условията на нови миграционни потоци, предизвикани от конфликтите в Близкия Изток, – това е примерът на Ливан за преплитането
на пространствените и времевите измерения на минали и настоящи бежански вълни.
Предизвикателствата пред териториалния интегритет и националната сигурност, породени от демографските промени, са представени като резултати в настоящата разработка. Казусът е интересен с оглед дискусиите, възникнали между страните членки в ЕС,
относно налагането на бежански квоти при разселване на хора, търсещи убежище от
конфликтни държави.
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REGIONAL CONSEQUENCES OF THE REFUGEE SETTLEMENTS
TERRITORIAL DISPERSION IN LEBANON
Valentin Iliev
Abstract: The Political geography aspects of the diffusion of old ethno – religious
establishment in process of new immigrant inflows caused by on-going conflicts in Middle
East. This is the case study of Lebanon presenting the interaction and mutual relations between
territorial (spatial) and time (history) consequences of past and recent refugee inflows. The
respective challenges over territorial integrity and national security caused by demographic
changes over national security are presented as results in this survey. The case study is
interesting in sense of the discussions among the EU members about the implementation of
the explicit refugee quotas for people looking for asylum from conflict countries.
Keywords: Lebanon, refugees, national security
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УВОД
В контекста на новата поредица от граждански конфликти в страните от
Близкия изток от 2011 г. насам, станали известни под общото название Арабска
пролет, съседните територии станаха обект на значителен имиграционен поток, породен от насилието в тези райони. Значителният натиск върху страните,
избрани от бежанците за убежище, доведе до оживени дискусии и сериозна
загриженост относно тяхното приемане, оказване на необходимата помощ и
настаняване съгласно международните норми. Особено внимание предизвикват
тези норми, регламентиращи задълженията на приемащите държави съгласно
изискванията на ООН и по-конкретно на Върховния комисариат на бежанците
към ООН (ВКБООН). Опитът на Република Ливан показва, че наред с чисто
хуманната страна на въпроса, бежанският поток е предизвикателство пред вътрешната сигурност на приемащата страна и установения регионален баланс
със съседните държави. Точното разположение на бежански лагери (квартали,
палаткови лагери и др.) подчертава голямата роля, която може те да изиграят за
вътрешните и външните аспекти на сигурността.
Обект на изследването са бежанските лагери в Ливан, като за представителни извадки са взети два отделни лагера, единият от които е в квартал АлБасс в южноливанския град Тур, чиито жители са представители на по-старата
бежанска вълна от палестинци, а другият е по протежението на главния път в
посока север–юг от град Баалбек към град Захла в долината Бекаа, заселен с
новата вълна от сирийски бежанци.
За тези цел са използвани методи на изследване, които включват теренни
наблюдения и заснемане на тези бежански лагери, устни анкети (разговори) с
ливанци, анализ на налична информация за страната, както и на базата данни на
ВКБООН (статистика и карти на разположение на лагерите).
КРАТКА ПРИРОДНОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИВАН

Ливан е разположена в Западна (Предна) Азия и е сравнително малка по
площ държава – 10,4 хил. km2, или приблизително 1/10 от територията на Република България. На север и изток държавата граничи със Сирия, на юг с Израел,
а на запад има просторен излаз на Средиземно море. Отношенията, породени от
политико-географското разположение на Ливан в тази част на света и при тези
съседи, са изиграли и продължават да играят определяща роля в превратната
историческа съдба на страната след извоюване на независимостта ѝ.
Ливан е държава с преобладаващо планинско-хълмист релеф. Доминиращите в релефа високи планински хребети Ливан и Антиливан преминават в
северните си част в нископланинската област Латакия в Сирия, а на юг в хълмисти райони на историческата област Галилея (днешен Израел). Земните недра на страната са сравнително бедни на подземни природни ресурси.
ЛИВАН КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ БЛИЗЪК ИЗТОК

В историко-географски план земите на днешен Ливан са съставлявали
по-голямата част от областта, известна като Финикия от античната Древност
и Левант през Средновековието. От началото на ХХ век регионът на страните,
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Таблица 1
Основни показатели за Ливан и страните от Близкия Изток
Територия Население БВП – ППС Нефт залежи
(хил. km2) (млн. души) (млрд. щ.д) (млрд. bbl)
Близък изток

5.3192

236.6

5.9537

807.7

Газ –
залежи
(трл. m3)
79.8

Израел

20.8

8.2

300

0.014

0.2

Сирия

185.2

17.2

55.8

2.5

0.24

Ливан

10.4

6.3

85.2

0

0

0.2

2.64

1.43

0

0

3.57

3.23

5

48.6

40.5

Дял на Ливан
(%)
Дял на Близкия
изток в света (%)

Източник: CIA World Fаctbook

разположени в западна Азия, придобива по-широка известност в Западна Европа, САЩ, а оттам и в останалия свят под популярното наименованието Близък
изток (Middle East). При формирането на този политически регион природногеографските фактори са изместени като водещ критерий от културно-цивилизационните характеристики на населението, живеещо в него.
Освен тези особености на териториалния обхват на Близкия изток следва
да се посочат и онези съвременни характеристики, които определят важността
на района и го предопределят в една значителна степен като конфликтна зона.
В таблица 1 са изброени ключови показатели за Ливан и останалите арабски
държави в Азия, заедно с Иран и Израел.
От предоставените данни и сравнителния анализ може да се направи изводът, че значението на Република Ливан в регионален план произтича от неговото географско и стратегическо разположение в този регион, а не толкова от
големината на територията и наличието на стратегически значими природни
богатства. Тези земи винаги са били кръстопът на миграционните потоци и търговските връзки с останалите части на Средиземноморието, пресечна точка на
размяната на стоки и култури между Изтока и Запада.
Земите на Ливан се намират сравнително близо до Палестина и през тях
минава пътят на богомолците от трите монотеистични релгиии (юдаизъм, християнство и ислям) за поклонение към техните светини (Йерусалим, Мека и Медина), който, заедно с идейно-религиозното влияние на тези религии, доринася
за формираната сложна религиозна мозайка в страната.
БЛИЗКИЯТ ИЗТОК КАТО КОНФЛИКТНА ЗОНА – ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ ЛИВАН

Мозайката от вероизповедания, близостта на страната до центъра на световните монотеистични религии, кръстопътното положение и близостта до райони, богати на нефт и газ, наред с вътрешната политическа нестабилност след
придобиването на независимост, могат да се приемат като предпоставки за не49

завидната историческа съдба на Ливан като една от най-потърпевшите страни
в конфликтите, разиграли се в Близкия изток след придобиването на независимост от Франция през 40-те години на ХХ в.
Кратка хронология на водещите конфликти, в които е въвлечен Ливан през
ХХ в., е, както следва:
1. В арабо-израелските конфликти;
2. Страната е арена на вътрешна гражданска война в периода 1975–1990 г.;
3. Един от сравнително новите конфликти е гражданската война в съседна
Сирия.
Като съседна страна на Израел, Ливан е силно засегнат от военните действия и насилието в региона. Спецификата на етно-конфесионалния състав на
страната, предлагаща убежище на други общности, внася важни щрихи в управлението на бежанските потоци и в потенциала те да прерастват в активен фактор за сигурността й като приемаща държава със съпътстващото отражение
върху вътрешнополитическото, регионалното и международното ѝ положение.
ЕТНО-КОНФЕСИОНАЛЕН СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА ЛИВАН

Исторически създадената етно-конфесионална обстановка в Ливан е такава, че въпреки относителната етническа хомогенност, изразяваща се в преобладаващо арабско население – около 95 % (по оценки на база подадените гласове
в избори2), ливанското общество се оказва силно разделено по верски признак.
По този начин Ливан се явява държавата с най-пъстра етно-религиозна мозайка
в Близкия изток.
Етнически различни от арабите са малки общности от арменци християни
(католици и православни) – 4 % от населнието, кюрди – сунити, гърци и др.
Според Боркай (1997) обаче тези статистически данни може да не са достоверни поради невключването на всички окръзи, приели преселници – бежанци
след Първата световна война.
В същото време ливанското общество се оказва изключително нехомогенно в религиозно отношение, като според Асоциацията на ливанските студенти
(2004) в България броят на официално признатите религиозни деноминации в
страната е 17. Сред водещите са християните маронити, следвани от арменци,
католици и православни, а сред мюсюлманите – сунити, шиити, друзи, алевити.
БЕЖАНСКИЯТ ФАКТОР В ЛИВАН – ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ

От посоченото участие (активно и пасивно) в конфликтите в Близкия изток
днес Ливан продължава да изпитва влиянието на две големи бежански вълни
– тези на палестинците от втората половина на ХХ век и сирийските бежанци
след 2011 г.
По последни данни на специализираната агенция към ООН за палестински бежанци в Близкия изток (UNRWA, 2017) броят на палестинците в Ливан
от около 200 хил. д. в началото на 70-те години на ХХ в. е нараснал на над
450 хил. д. (от общо 5,2 млн. души).
Поради политическата ситуация в страната официално преброяване на населението по
етнически и религиозен признак не е провеждано от 1932 г.
2
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Съгласно данните от процедурите за регистрация и на ВКБООН официално сирийските бежанци са 1 млн. души. Според устни анкети, проведени с
ливански граждани, още около 1 млн. души са нерегистрираните сирийски бежанци. Смята се, че от 22-милионното население на Сирия преди началото на
размириците, насилието е принудило около 5,5 млн. сирийски граждани да потърсят убежище. Изчисленията показват, че към 2016 г. бежанците представляват около 1/3 от общото население на Ливан, което поставя страната на първо
място в света по показателя приети бежанци спрямо местното население.
Съвременната картина на урбанизационните процеси в Ливан е сходна с
тези на останалия свят – увеличаване на дела на градското население, който
днес е над 80 %. Градовете са местата, които гарантират по-големи икономически възможности за стартиране на дребен бизнес или намиране на работа
(Fransabank, 2017), макар и по нелегален път и при присъствието на палестинци
и сирийци понастоящем.
Тези две групи бежанци имат своето отражение върху вътрешнополитическото и външнополитическото състояние на страната.
ПРОСТРАНСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ПАЛЕСТИНСКИТЕ БЕЖАНСКИ ЛАГЕРИ
В КОНТЕКСТА НА ЕТНО-КОНФЕСИОНАЛНАТА КОМПОЗИЦИЯ В ЛИВАН

А. Бежанци от окупираните палестински територии
Палестинците са араби, преобладаващата част от които принадлежат към
сунитския клон на исляма, потърсили убежище след арабо-израелската война
от 1948 г.
Под егидата на UNRWA (United Nation Relief and Working Agency) в Ливан
са администрирани 12 бежански лагери за палестинци. Според карта (фиг. 1 –
приложение), публикувана от PASSIA (Palestine Academic Society for the Study of
International Affairs), бежански лагери съществуват в околностите на столицата
Бейрут – 3 лагера, Дбайех (християнски район) – 1, северно и до град Триполи
(сунитски райони) – 2, южните градове Сайда (смесен район сунити и християни) – 2, и около Тир (шиитски район) – 3. Само един лагер е изграден в Източен
Ливан, долината Бекаа до град Баалбек – Уавели. Освен с религиозния състав
на населението обяснение за тази разлика в сравнение с останалите територии
на Ливан може да се търси и в стратегически причини – в присъствието на сирийски войски в тази област, която служи като териториален буфер (столицата
Дамаск е на около 50 km от границата, преминаваща по билото на планината
Антиливан), а според Филипова (2017) причина са често враждебните отношения между сирийското правителство и ООП (Организация за освобождение
на Палестина) по време на ливанската гражданска война в опита на Сирия да
овладее палестинската съпротива.
Наред с мирното население в тези лагери се дислоцират и въоръжени формации на ООП, запазили своята боеспособност. От своите нови бази в Южен
Ливан те продължават да извършват нападения над Израел, превръщайки самите лагери във военни цели за израелската армия при операции за неутрализиране на палестинските въоръжени сили и гарантиране на сигурността на
своите северни територии. Според Чуков (2006) тази нарастваща роля на ООП
като фактор в сложния вътрешнополитически живот на страната води до оп51

ределянето на нейните структури като „държава в държавата“, т.е. незачитаща
законите на Ливан.
Б. Бежанци от Сирия
Най-новата вълна в бежанските кризи по света, в т.ч. и Ливан, е предизвикана от бушуващата от 2011 г. гражданска война в Сирия. За Ливан този резултат е лесно обясним с факта, че страната е съсед на Сирия, с когото ги свързва
общо историческо минало, както и сходстнвото на езика, културата и начина им
на живот. Големият наплив на сирийски бежанци (над 2 млн. д.) поставя цялата
територия на страната под много по-голям натиск в сравнение с палестинските
бежански групи отпреди 40 години.
От гледна точка на териториалното разположение на сирийските бежански
лагери в Ливан (ВКБООН, 2017) може да се направят следните констатации :
– висока гъстота в граничните райони със Сирия и големите градове на
страната;
– ниска гъстота в граничните зони с Израел – обяснението е в наличието на
мироопазващи сили на ООН (мисия ЮНИФИЛ) в Южен Ливан;
– многократно по-висока гъстота в зоните, смятани за „твърдини“ на шиитската общност в долината Бекаа, в сравнение с палестинския период (фиг. 2
– приложение);
– висока гъстота в северните райони на страната (сунитски, северно от
Триполи), което според редица анализатори, като Barnes–Dacey (2012), крие висок риск за пренасяне на конфликта от Сирия в Ливан. Данните на ВКБООН не
показват дали концентрацията на сирийски бежанци в граничните райони е на
религиозен признак, или целенасочена политика за заселване, но тези територии са отново под напрежение.
Състоянието на вътрешните отношения и натискът, оказван от външен бежански поток, може да доведат до радикализация на вече съществуващи антагонистични обществени отношения в Ливан и като мярка се налага преместването на бежанци в други страни, далече от конфронтационните зони с Израел.
През 80-те години на ХХ в., след инвазията на Израел в страната, военните
части на ООП са екстрадирани в Тунис (през Кипър).
За допълнителни варианти и възможности за решения на подобни проблеми е възможно да се използват математическите модели на теориите на игрите
в условията на конфликти (според изследванията на Рябчуг (1980), в т.ч. и военни). Подобни модели имат за цел взимането на оптимални решения (изразени
количествено) в условията на неопределеност при решаване на задачи, резултатите от които зависят не само от действията на участниците, но и от условията
при тяхното провеждане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимо от икономическото състояние на приемащите страните и капацитета им да осигурят новодошлите с необходимите средства за нормално съществуване, не може да се смята, че процесът на приемане на бежанци е лесен
за регулиране и справяне. Към чисто финансовото бреме трябва да се прибави
и антропогенният натиск върху околната природна среда, който те оказват. Ос52

новно значение обаче имат взаимоотношенията между местното и новодошлото население. Държавната политика на страната следва да започне именно от
оценка на влиянието на бежанската вълна върху определена за това територия,
която не трябва да е източник на противопоставяне между общностите заради
нейното положение и ресурси. Изборът и устройването на територия, предназначена за настаняване на бежанците, трябва да предполага времето, необходимо
на двете страни – бежанци и институции на приемащата страна, за овладявне на
хуманитарните нужди на новодошлите и прилагане на политики за интеграция
в съществуващия ред на обществото.
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Фиг. 1. Разположение и гъстота на сирийските бежанци в Ливан
(адаптирана картосхема)
Източник: ВКБООН

Фиг. 2. Палатков сирийски бежански лагер по пътя Баалбек – Захла, долина Бекаа
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Дискусии
ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ НА КАМЕННИ ЛЕДНИЦИ
В ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Емил Гачев1, Бригите Магори1, Флавиус-Сорин Сърбу2,
Красимир Стоянов1, Мирослав Иванов1
В статията се представят резултатите от първи теренни описания на каменни ледници в Рила и Пирин. Представят се хипотези за условията на образуване на каменните
ледници, правят се описания на морфологията на избрани от тях. За три каменни ледника в Рила за първи път е приложено относително опробване на степента на физично
изветряне с Шмид хамър (склерометър). Резултатите от извършените 782 теста показват увеличаване на здравината на скалните блокове от долната към горната част на наслагите, което сочи за последователното им отлагане във времето.
Ключови думи: каменни ледници, Рила, Пирин, Шмид хамър, климат

FIELD OBSERVATIONS OF ROCK GLACIERS
IN THE MOUNTAINS OF BULGARIA
Emil Gachev, Brigitte Magori, Flavius-Sorin Sȋrbu,
Krasimir Stoyanov, Miroslav Ivanov
Abstract: The article presents the newest results of field observations of rock glaciers
in Rila and Pirin mountains, made in the autumn of 2015 and the summers of 2016 and 2017.
Rock glaciers can be considered a typical landform in the high mountain areas of Rila and
Pirin. More than 70 rock glaciers exist in the mountains of Bulgaria, at altitudes between
2200 and 2700 m a. s. l. Most of them are considered relict, formed in conditions colder than
the present climate and warmer (or drier) than the climate during ice ages. However, it may
appear that some of the highest rock glaciers are rather dormant than relict, or even active.
A large number of rock glaciers was described and observed in the last two years, and some
1
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measurements were done. Thermistors for continuous measurement of ground temperature
were installed in several locations to evaluate ground thermal conditions throughout the year,
and respectively the possibility of the occurrence of permafrost and present-day activity. 782
Schmidt hammer tests were done on rock glaciers in Rila and glacial landforms in Rila, results
indicate younger age in upper sections.
Keywords: rock glaciers, Rila, Pirin, Schmidt hammer, climate

ВЪВЕДЕНИЕ
Каменните ледници са характерни форми за високопланинския морфлоложки комплекс на Рила и Пирин. Те се приемат за елементи на криогенния
релеф (периглациалния релеф в широкия смисъл на това понятие) и за реликтни
форми, образувани при климат, който е бил по-топъл от плейстоценския ледников климат и по-хладен от съвременния. Съществуват две научни виждания
относно формирането на каменните ледници.
Разбиранията на Школата на приемственото формиране (Continuum school)
са, че каменните ледници се образуват при деградация на истински циркусни или
долинни ледници в условия на затопляне на климата, когато ледът в ледника се
движи твърде слабо, а интензифицираните в резултат на затоплянето процеси на
мразово изветряне водят до постепенното засипване на ледената маса със скално-сипеен материал (Poter, 1972; Haeberli, 1985; Ackert, 1998; Harrison et al., 2008;
Haeberli et al., 2006). Ледът в ледника постепенно се превръща в погребан лед.
При положение че скалните блокове са достатъчно големи и тежки, те започват
да се движат под действие на собствената си тежест, използвайки способността
за пластично движение на подложената на натиск ледена маса между тях. При
такива условия каменният ледник може да „тече“ при наклони около и дори под
8–10°, нещо абсолютно невъзможно за колувиалните сипеи, образувани по чисто
гравитачен път (при последните се изисква наклон на повърхността не по-малък
от 30–35°). Цялата смес всъщност придобива поведението на желеобразна маса,
която може да измине до няколкостотин метра от областта на подхранване и се
отлага във вид на напорни гънки (валове), разделени от понижения. Смята се, че
част от пониженията са образувани по суфозионен път при последващо затопляне на климата, когато разположеният във вътрешността лед се е стопил.
Школата, поддържаща тезата за крийпа на вечнозамръзнала сипейна маса
(Permafrost creep school), смята, че каменните ледници се образуват при условия, в които в кухините на отложен вече сипеен материал се образува лед
при замръзване на пониращите води (Harris, 2004; Berthling, 2011; Berthling и
Etzelmüller, 2011). Формирането на леда следователно е предизвикано от застудяване на климата и прехода му от условия близки до съвременните към състояние междинно между ледников и съвременен климат.
Трета позиция (споделяна и от авторите на това изследване) е, че каменните ледници се образуват и по двата начина (следователно и при различно
развитие на климатичните условия), което от своя страна е свързано с различия
в тяхната морфология и обособяването на отделни типове каменни ледници.
Като характерна форма на високопланинския релеф в България каменните
ледници са припознати за пръв път от Гловня (1959). В своя обобщаващ труд за
периглациалния релеф в България той споменава наличието на каменен ледник
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под северния склон на вр. Мусала, в близост до Безименното езеро. След това
понятието задълго остава извън фокуса на изследователите.
Първите подробни инвентаризации на каменните ледници на базата на сателитни и аерофотоизображения са направени от Гиков и Димитров (2010) за
Рила и от Димитров и Гиков (2011) за Пирин. При тези разработки, които имат
пионерен характер и са първи по рода си в България, в Рила е установено наличието на 27 каменни ледника на надморски височини между 2140 и 2690 m, а в
Пирин – 55 ледника на 2100–2700 m н.в. Настоящата работа представя резултати от теренни експедиции в двете планини, проведени през есента на 2015 г. и
лятото на 2016 и 2017 г. Потвърден е характерът на редица каменни ледници в
Източна, Средна и Северозападна Рила и Северен Пирин (Полежански, Поповоезерен, Василашки, Бъндеришки циркус), като са открити и няколко каменни
ледника, неотбелязани в споменатите инвентаризации.
В зависимост от текущото им състояние каменните ледници могат да бъдат
активни, неактивни и реликтни (www.uibk.ac.at/projects/rockglacier). Докато при
активните могат да се установят движения от порядъка на няколко cm за година,
при неактивните практически няма преместване, но вътре в тях все още има
петна от пермафрост и това създава потенциал за активизиране при малка промяна в климатичните условия. Реликтните каменни ледници са напълно лишени от погребан лед и вече не се движат. В досегашните изследвания каменните
ледници в Рила и Пирин се приемат за реликтни. Установяването на съвременно
наличие на пермафрост в други високи планини от региона, например в Татрите (Rączkowska, 2008; Gądek et al., 2009) и Южните Карпати (Ретезат, Парънг),
както и съмненията за съвременна активност на някои от каменните ледници
там (Urdea et al., 2008; Vespremeanu-Stroe et al., 2012; Onaca et al., 2013; Popеscu
et al., 2014) пораждат интерес за изследване на евентуалното разпространение
на пермафроста и в алпийския пояс на България.
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАМЕННИТЕ ЛЕДНИЦИ
В контекста на съвременното развитие на науката е най-целесъобразно изследването на каменните ледници да започне с изучаването им чрез сателитни и
аерофотоснимки. В много случаи специфичната морфология на каменния ледник може отчетливо да се разпознае на тях, стига резолюцията на изображенията да е достатъчно добра. Въпреки големите му предимства този метод не
е достатъчен, тъй като редица форми, които нямат типичната морфология или
чието дешифриране се затруднява например от недостатъци в изображението
(свързани с ъгъла на осветяване или наличието на сенки и т.н.), могат да останат
незабелязани, а някои, за които се предполага, че са каменни ледници, могат да
се окажат форми с друг произход. Проучването на терен следва да потвърди или
отхвърли предположенията, направени на базата на дистанционните методи.
Основна негова част е извършването на морфологичен анализ на място, свързан
с оглед на формата, която е обект на интерес, и измерване на основните ѝ параметри – дължина, широчина, височина, превишения, конфигурация на валовете и пониженията. Въз основа на това могат да се направят предположения за
траекторията на движение на скално-блоковия мтериал и за изминатия от него
път, както и за основните области на подхранване. Измерванията могат лесно и
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удобно да се извършват с помощта на лазерен далекомер. В последно време все
по-голямо приложение при изследвания от този тип придобиват дроновете.
Съществена част от анализа е изучаването на големината и формата на блоковете в каменния ледник, както и на петрографския им състав. За относителната възраст на отлагане, както и за активността на движение, може да се съди
по състоянието на лишейната покривка, както и по степента на изветрялост на
скалните повърхности на блоковете. Лихенометричният метод намира добро
приложение не само за относително, но и за абсолютно датиране на отложения
в планините (Hughes, 2007, и др.). Затова обаче е нужно да има подходящи репери с точно известна възраст, съобразно които да се разработи линия на зависимост за конкретното място.
Чукът на Шмид (склерометърът) е инструмент, с който е възможно да се
определи здравината на скалата, а оттам да се съди за степента на изветряне
(Urdea, 2006). Това е преносим и сравнително лек уред (фиг. 1), който се използва в строителството за определяне на здравината на строителни материали
и конструкции. В последните години успешно намира приложение в геоморфоложките изследвания за датиране на морени (McCaroll, 1989, 1991; Winkler,
2000, 2005; Kłapyta, 2013), каменни ледници (Nicholas, Butler, 1996; Humlum,
1998; Kłapyta, 2013), колувиални отложения (Clark, Wilson, 2004), скални повърхнини и откоси (McCaroll et al., 1995).
Измерването на степента на изветряне става чрез оценка на здравината на
скалата. Уредът регистрира механичната сила на отскачане (рикошет) от скалната повърхност на оборудвано с пружина и тежест бутало и я представя на
скàла във вид на „R-стойност“ – величина между 0 и 100. При измерване винаги
се гледа повърхността да е перпендикулярна на оста на тялото на инструмента.
За постигане на представителен резултат е нужно вземане на голям брой проби,
които след това се подлагат на статистическа обработка. В това изследване са
представени резултати от 782 теста с чук на Шмит, извършени върху каменни
ледници, морени и мутонирани скали в Мусаленския циркус. Използвани са
естествени разкрития на повърхността на скалата без прах, почва и лишеи, като
не е правено предварително почистване. Получените стийности са обработени
статистически в Microsoft Excel.
Евентуалното наличие на ядро от погребан лед (пермафрост) се проверява
чрез изследване на температурните условия във вътрешността на каменните
ледници. Едроблоковият строеж на тези форми обуславя наличието на система
от свързани една с друга големи кухини, които са определящи за съществуването на каменните ледници, тъй като дават възможност за циркулация на въздуха
и водата, както и за замръзване на водата и формиране на погребан лед.
Температурните условия се проверяват чрез инсталиране на дребни температурни датчик-сензори във вътрешните кухини на каменните ледници. Когато тези датчик-сензори нямат възможност за предаване на информация по
интернет, данните от тях се придобиват чрез повторно посещение на мястото
и свързването им с компютър. За да не се изгубят, датчик-сензорите се привързват към скалите с въже или тел, а мястото се фотографира и обозначава с
GPS. При анализ на хода на температурите в течение на годината се установява
потенциалът за наличие на пермафрост. Такъв има, когато температурата във
вътрешността се задържа трайно под 0 °С, дори и през лятото. Помощен метод
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е измерването на температурата на дъното на снежната покривка през пролетта
(BTS – Bottom Temperature of Snow). При нашите условия най-подходящият
перриод за тези измервания е от 20 март до 10 април (Onaca et al., 2013). Температури под –3 °С индикират наличието на погребан лед, докато при реликтните
каменни ледници стойностите са обикновено между –0,3 и –1 °С (www.uibk.
ac.at/projects/rockglacier).
Блоковият материал в активните каменни ледници извършва бавни движения със скорост от порядъка на 5–15 cm годишно. Засичането на тези движения става най-успешно с лазерно сканиране (Onaca et al., 2013). Методът е
скъп, но много точен. По-слабо надеждно е изоплзването на GPS, с който да се
регистрира разположението на репери, поставени в каменния ледник, поради
това, че интензитетът на движенията най-често е под диапазона на грешката на
приемниците.
ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КАМЕННИТЕ ЛЕДНИЦИ
Както вече беше споменато, за образуване на каменните ледници климатът
трябва да бъде по-хладен от сегашния, с много голям брой на дни с преход през
0 °С, обуславящ интензивна проява на мразовото изветряне. Годишните температури трябва да са достатъчно ниски, за да осигурят съществуването на погребан лед, а в същото време условията трябва да са такива, че да не стимулират
активното развитие на същински ледници (например, по-високи температури
от тези на ледниковия климат или по-малки валежи). Много важни са видът и
структурата на скалата. Каменни ледници се образуват в скали, които при изветряне дефрагментират, образувайки едроблоков материал. Най-способстващи
са силикатни скали със слабоизразена (или липсваща) слоистост, които образуват късове със сходни размери. При хетерогенна структура кухините между
големите блокове се изпълват с по-дребен материал и условията за циркулация
на въздуха и водата не са оптимални. При карбонатна основа, от друга страна,
става бързо пониране на водите в дълбочина и отново не са налице добри условия за циркулация и замръзване вътре в сипейно-блоковия материал. Като
най-подходящи се очертават някои магмени (гранити, габро, диорит) и метаморфни скали (гнайси, кварцити), както и добре споените конгломерати. Трети,
много важен фактор, е наличието на тектонски нарушения, по протежение на
които здравината на скалите е отслабена. В релефа по тях се формират кулоари
и улеи. Те са източници на подхранване със сипеен материал.
КАМЕННИ ЛЕДНИЦИ В ИЗТОЧНА И СРЕДНА РИЛА
По време на теренните изследвания са наблюдавани и изследвани каменни ледници по главното било на Рила от района на вр. Мусала до Рибни езера
(фиг. 2).
Камененният ледник „Каракашев“ е разположен под северната стена на
вр. Иречек, на 2410–2450 m н.в. (площ 2,5 ha), непосредствено на юг от Каракашевото езеро. Състои се от един сърпообразен рид от гранитни блокове с
преобладаващ размер 0,5–1 m и няколко нахълмявания, разположени над него.
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За област на подхранване служи големият кулоар по северната стена на вр. Иречек. Вероятно в основата на външния вал заляга стадиална морена от края на
вюрма, зад която впоследствие се е натрупал блоковият материал. Активност по
време на Малкия ледников период е слабо вероятна поради обилното покритие
с географски лишей и значителното развитие на клека.
Каменният ледник под вр. Мусала е най-високо разположеният в България
(фиг. 3). Намира се по северния склон на върха, непосредствено в подножието
на Дяволския улей, на 2600–2700 m н.в., като има североизточно изложение.
Състои се от гранитни блокове със следи от метаморфен процес и слабоизразена шистозност. Площта му е 3 ha. В долната част има 5 успоредни един на друг
дъговидно извити валове, като челото на първия от тях се издига на 14 m над
околната местност. По-нагоре има могила от скални блокове от две части: долна
по-голяма, която е покрита с лишеи, и горна, без лишеи, явно свлечена сравнително скоро. Между долните валове и разположеното над тях възвишение се
очертават два слабо изпъкнали затревени вала, вероятно морени, с относителна
височина 2–3 m. Разноразмерен материал с пясъчен запълнител (вероятно също
моренен) заляга и в основата на могилата. Най-отгоре е акумулирано огромно
количество свеж блоков материал, резултат от срутването на част от скалното
образувание „Индианеца“ от склона на вр. Мусала през есента на 2016 г.
По циркусното дъно, на голямо разстояние от края на каменния ледник, се
разполага тревист моренен вал. Той е успореден на пътеката за вр. Мусала и се
проследява близо до нея. Наблюдаваната геоморфоложка обстановка би могла
да се обясни с поетапно образуване на каменния ледник и неговата околност в
няколко стадия (тази хипотеза е изложена подробно по-долу)
Каменният ледник „Манчо“ (Маричин) е един от големите каменни ледници в Рила – с площ 8,7 ha (Гиков, Димитров, 2010). Спуска се по северния склон
на вр. Манчо. Представлява голямо тяло от изнесен едроблоков материал с форма на език, която накрая се разширява. В най-долната си част каменният ледник
напуска страничната долина и навлиза отдясно в главната долина (на р. Марица), образувайки подножен конус. Долната част е обрасла с клек. Блоковият материал е препречил реката, течаща в близост до югоизточния склон на голямата
долина, поради което на това място има малко езерце.
На югозапад от вр. Суха вапа има каменен ледник с югоизточно изложение.
Той запълва наполовина котловината на Якорудското езеро и завършва с вал,
вероятно бивша морена на циркусен ледник. Двоен малък каменен ледник е
разположен по северния склон на вр. Курджилък на изток от връхната точка. В
дълбокия циркус северно под вр. Ковач е разположен доста голям на площ каменен ледник без класическа морфология – личат неравности, но не са формирани ясно очертани валове. В гънките му се разполага малко езерце. Два малки
каменни ледника има в циркуса Грохот.
Грамаден по площ каменен ледник е разположен във Вапския циркус, с
източна експозиция, по склона на вр. Реджепица. Челото му има височина 14 m,
общата денивелация на тялото му е 60 m, а дължината e 230 m (фиг. 4а).
Внушителен каменен ледник заема горната част на Реджепския циркус,
непосредствено на юг от едноименния връх (фиг. 4б). Той има изцяло южно
изложение, което показва, че такива форми могат да се образуват при всякакви
експозиции. Дълъг е 270 m, с денивелация от 75 m. Заема частично горната част
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на циркусното дъно, така че разположеното там езеро изглежда „притиснато“ от
огромната блокова маса. Челото на каменния ледник заляга върху ясно различим вал, затревен и обрасъл с клекови гнезда, а в средната му част личи втори
вал, подобен на вече споменатия. И тук би могло да се предположи формиране
на няколко етапа.
Теренната експедиция, проведена по протежение на Рилецкото било на
Средна Рила (между х. „Рибни езера“ и вр. Баба), не установи каменни ледници
в тази част на планината. Причина е неблагоприятната скална основа и геоложка структура. Този планински дял е изграден предимно от шисти и малко
мрамори. Шистите са тънкослойни, като се цепят на плочи с дебелина до няколко сантиметра. Срутищният материал, който те образуват, е дребнокъсов и
плoчест, а образуваните наслаги са доста уплътнени. Наред с това структурата
на споменатия планински рид е моноклинална, със залягане на пластовете на
юг. Тук екзарацията е работила в посока, обратна на наклона на пластовете, издълбавайки добре изразени терасовидни циркуси по северния склон. На практика разположените там Манастирски и Джендемски езера заемат структурни
понижения, като от долната страна те не се ограничават от морени, а от скални
тераси с наклон, обратен на този на макросклона.
КАМЕННИ ЛЕДНИЦИ В СЕВЕРОЗАПАДНА РИЛА
Камененният ледник Ловница е оформен в район, изграден от различни
скали, като вероятно поради това няма типичната едроблокова морфология.
Вместо това материалът в него е разноразмерен и разновиден по състав. Наличието на по-дребнозърнести материали е довело до частично „петнисто“ затревяване на валовете и могилите, които достигат височина до 7–8 метра.
Макар и неголям по площ, каменният ледник над Страшното езеро е
най-високо разположеният в Северозападна Рила (2470–2570 m н.в.) (фиг. 5)
и е един от най-внушителните по отношение на дебелина на отложенията и
големина на отделни блокове (фиг. 6). Състои се от три големи вала, първият от
които има относителна височина 30 m. Изложението е източно. Блоковете са от
гнайс, много от тях с размери 5–10 m и повече. За разлика от каменния ледник
под вр. Ловница, тук липсва ситноземен материал.
Каменният ледник Лопушки–запад се намира в малък циркус, изрязан в
северозападния склон на Лопушки връх. Той е нетипичен – състои се от четири вала, напречни на простирането на циркусното дъно, т.е. тук преместването
на блоковия материал е ставало перпендикулярно на посоката на движение на
съществувалия по-рано плейстоценски ледник. Това се обяснява с липсата на
подходяща област на подхранване откъм задната стена на циркуса и наличието
на такива откъм циркусните бордове. По източния склон на Лопушки връх има
два каменни ледника – единият е висящ по източния склон на Лопушки връх, а
вторият е в долината, типичен каменен ледник зад морена.
На изток, над Жълтото езеро, се разполага още един каменен ледник. При
него движението на материал се е извършвало също от две посоки – от дъното
на циркуса и откъм десния склон, което е допринесло за неговата нетипична
морфология.
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Каменният ледник Мечит е разположен на северозапад от вр. Голям Мечит.
Това е най-големият по площ каменен ледник в Рила (20,6 ha). Образуването му
е обусловено от силно ронливите скали, в които е разположен. Вероятно това е
протежението на разлом, по който скалният материал е силно тектонски преработен. Каменният ледник има северозападно простиране, но се намира под въздействието на склона от югозапад, откъдето е получил значителни количества
материал (фиг. 7а). От същата посока върху ледника са отложени псевдоморени. Напукването на скалите е много активно и сега на самата връхна точка на
вр. Мечит. Западно от върха се наблюдава разцепване на повърхността. То има
посоката на каменния ледник, но се намира край пътя и е възможно да е възникнало при строителните работи, които датират отреди около 110 г. Може би
най-известният и най-посещаван в Рила е каменният ледник под вр. Харамията
в цикркуса на Седемте езера (фиг. 7б). Той се намира в непосредствена близост
до хижа „Седемте езера“ на 2200–2300 m н.в. Има площ 5,5 ha и западно изложение, като се състои от едри гранитни блокове. Челото му е покрито с клек.
КАМЕННИ ЛЕДНИЦИ В ПИРИН
Възможна причина за значително по-големия брой на тези форми в сравнение с Рила е по-голямото вертикално разчленение на релефа в Пирин, свързано
с по-ниските ерозионни базиси и по-малката широчина на планината. В настоящата статия обаче е представен по-малък брой каменни ледници, отколкото в
Рила, поради по-малкия обхват на теренните експедиции (фиг. 8).
Каменният ледник на склона на вр. Полежан е на 2540–2700 m н.в. и има
североизточно изложение. Той е един от най-добре оформените в нашите планини (фиг. 9). Пластичните му форми, които контрастират със затревеното циркусно дъно, загатват за вероятно наличие на съвременна активност. Измерванията на температурата в основата на снежната покривка от края на м. март
2017 г. показват стабилно отрицателни стойности, което подкрепя становището
за наличие на погребан лед.
Теренният оглед установи наличието на поне четири каменни ледника в
Газейския циркус. Те са развити по западния борд на циркуса и имат източна експозиция. Състоят се от гранитни блокове и имат сравнително хомогенна
структура. Най-същественият каменен ледник в обширния Василашки циркус е
разположен на самия му вход, от дясната (южната) страна. Едроблоковата маса
се спуска до циркусното дъно и частично прегражда долината на Василашка
река. На това място реката понира в сипейния материал и се явява отново 500
m пò на изток. Малък каменен ледник се разкрива по югозападния бряг на Тевното Василашко езеро. Множество издължени блокови натрупвания покриват
циркусната тераса, разположена под вр. Възела. Това са псевдоморени, формирани под въздействието на задържащите се по терасата снежници. Възможно е
обаче част от материала да е бил допълнително преместен под въздействието
на погребан лед в определен момент от миналото. Един значителен по размери
каменен ледник лежи по левия склон на долината на р. Демяница, източно от
вр. Голямата страна (площ 20,9 ha) (Димитров, Гиков, 2011 ).
В Бъндеришкия циркус – един от най-обширните и представителни етажирани циркуси на Северен Пирин, има няколко каменни ледника. Каменният
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ледник под вр. Бъндеришки чукар (16,7 ha) е огромно море от скални блокове
върху тераса, разположена на 2370–2490 m н.в. (фиг. 10). В него могат да се
различат две части, наставени една върху друга. Долната част започва с откос
с височина до 30 m и вълнообразни планови очертания. По-нагоре, след няколко успоредни един на друг валове, които съдържат и по-дребноразмерен
материал и са донякъде затревени, следва сравнително прав, разположен напречно (ЮИ-СЗ) стенообразен вал с относителна височина до 15 m над долния
участък. Нагоре от него се простират още няколко успоредни валове, в които
отсъства затревяване. В най-горната част се наблюдават по-малки набраздявания, надлъжни на посоката на отлагане. Общата дължина на каменния ледник
от скалната стена до долния край е 450 m. По-малък каменен ледник с форма на
език се открива във висящия циркус под вр. Дончови караули. В източната част
на циркуса, непосредствено на юг от Дългото езеро, има ясно изразено блоково
възвишение със стръмен склон към езерото.
Въпреки че при мразовото изветряне също формира отложения от сравнително едри късове, мраморът е по-малко благоприятен за образуване на каменни ледници поради карстовите процеси, способстващи бързото отвеждане в
дълбочина на водите от дъжд и снеготопене. Самият мрамор е по-слабо податлив на мразово изветряне от гранита и гнайса. Все пак в най-високата сипейна
част на северния склон на вр. Кутело е установено наличието на могили от
сипеен материал, чието образуване може най-добре да се обясни с динамичния
ефект на погребания лед, т.е. може да се предполага, че това са зачатъчни форми
на каменни ледници, разположени на около 2870 m н.в.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ С ЧУКА НА ШМИТ
През 2016–2017 г. в Мусаленския циркус са извършени общо 782 опробвания с чука на Шмит в девет локации (табл. 1). Получените резултати се различават слабо, когато от редиците се отстранят стойностите с най-голямо отклонение. Това говори за надеждност на получените данни. Районът на каменния
ледник под вр. Мусала е изследван в шест локации. Резултатите недвусмислено
показват увеличаване на здравината на скалите отдолу нагоре, което, заедно
със състоянието на лишейната покривка, потвърждава тезата за образуване на
каменния ледник в няколко стадия. За референция служат свежо натрупаните
блокове със съвременна възраст на отлагане (колона 2 в табл. 1). R-стойностите
на циркусното дъно под каменния ледник, на морената при Леденото езеро, овчата гърбица при Алековото езеро, както и на каменния ледник при Каракашевото езеро, показват по-стара възраст на отлагане и експозиция. Изветрялостта на скалите в този ниско разположен каменен ледник не показва вътрешни
различия. Това говори за сравнително дискретния период на формирането му.
С увеличаване на относителната възраст коефициентът на вариация на измерените R-стойности, както и амплитудата им, нарастват, защото повърхността на
скалите изветря неравномерно и с времето разликите се задълбочават. Това налага извършването на повече тествания за получаване на обективни резултати.
На базата на направените изследвания и на получените резултати на фиг. 11
е предложена хипотеза за етапите на възникване и развитие на каменния ледник
под вр. Мусала. По време на Последния ледников максикмум (1) ледникът е об63

Таблица 1
Резултати от тестове с чука на Шмит в Мусаленския циркус
Параметър

Каменен ледник под вр. Мусала
Ледено Алеко- Каменен
Свежи Моги- Мо- Долни валове Цир- езеро – во ез.
скали ла ренен Трети Първи кус морена – овча ледник
гърбица „Каравал –
(чело)
кашев“
горен
Надм. височина 2710 2660 2620 2620
2580 2714
2540
2410
Брой тестове
90
143
60
54
107
30
60
60
178
62
57
50
49
49
45
40
44
42
R-средна
R-медиана
62
58
51
48
49
47
39,5
46,5
41,5
R-амплитуда
24
37
35
37
50
43
31
38
45
Коеф. на вариа 0,09 0,12 0,15 0,19 0,21 0,25
0,20
0,20
0,24
ция
R-средна 85 %*
63
58
50
48
50
47
39
47
41
R-средна откл.
63
58
50
48
50
46
39
46
42
до10**
*отстранени са 15 % от стойностите, които са с най-голямо отклонение от средната;
** отстранени са стойностите с отклонение от средната 10 и повече единици.

хващал целия Мусаленски циркус. След като се отдръпва, ледникът стационира
в циркуса на Безименното езеро, образувайки морена (вероятно към началото
на холоцена) (2); Затоплянето продължава и ледникът отстъпва още, формирайки нова стадиална морена (3); Следва рязко затопляне и/или засушаване,
при което ледникът стагнира и бива постепенно засипан със скални отломки
(4); Натежавайки достатъчно, скалната маса се придвижва под действието на
погребания лед във вътрешността си – образува се каменен ледник (5); Следва
захлаждане на климата и/или увеличаване на валежите, при което отново се
формира малък ледник (6), който обаче няма сила да преодолее блоковата маса,
а само я подбутва; Следва леко затопляне, при което ледникът отстъпва, формирайки оше стадиални морени (7); След по-значително затопляне ледникът се
стопява напълно, а зад най-високата морена се натрупва срутищен материал (8);
Следва захлаждане (вероятно по време на Малката ледникова епоха), през което в колувиалните отложения се образува ледено ядро и те се преоформят във
вид на могила (лобовиден каменен ледник) (9); При последвалото затопляне
зад образуваната могила отново се отлага срутищен материал (10); Последният
етап от развитието е белязан от натрупването на значително количество скални
блокове след скалното срутване от есента на 2016 г. (11).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каменните ледници са един твърде типичен елемент на високопланинския
релеф на Рила и Пирин, което се потвърждава от значителния им брой. Разпространени са на надморска височина от 2100 до 2700 m. Въпреки че се наблюдават практически при всякаква експозиция на склона, тези форми са най-много64

бройни на северно, североизточно и северозападно изложение. Образуването
им се отнася към един по-студен климат от съвременния, поради което повечето
от тях се считат за реликтни форми. Въпреки това наличието на съвременна
активност все още не е отхвърлено, особено що се отнася до най-високо разположените от тях: под врърховете Мусала и Голям Купен (в Рила), Полежан и
Бъндеришки чукар (в Пирин). Провежданите през последните години изследвания трябва да потвърдят или отхвърлят хипотезата за наличието на съвременна активност и пермафрост при някои от тях. Използването на чука на Шмид
като инструмент за относително геоморфоложко датиране има потенциал при
каменните ледници. Първите изследвания, проведени върху такива форми в
Рила, показват намаляване на степента на изветряне, и съответно на възрастта
на отлагане, в посока отдолу нагоре. Сложността на морфологията на някои от
по-големите каменни ледници показва, че те са образувани на няколко етапа в
течение на дълъг период от време, а детайлното им изследване може да даде
ценна информация за последователността от промени на климата в миналото.
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Фиг. 1. Чук на Шмит: а – схема на устройството; б – чукът на Шмит в действие

Фиг. 2. Каменни ледници в Източна и Cредна Рила (установени на терен)

Фиг. 3. Каменият ледник под вр. Мусала

Фиг. 4. Вапски (а) и Реджепски (б) каменен ледник

Фиг. 5. Каменни ледници в Северозападна Рила (легендата е като на фиг. 2)

Фиг. 6. Каменен ледник над Страшното езеро

Фиг. 7. Камененни ледници в Северозападна Рила: а) под вр. Мечит;
б) под вр. Харамията

Фиг. 8. Каменни ледници в Пирин, установени при теренните изследвания
(легендата е като на фиг. 2)

Фиг. 9. Каменният ледник под вр. Полежан

Фиг. 10. Каменният ледник под вр. Бъндеришки чукар

а
б
Фиг. 11. Каменен ледник под вр. Мусала: а) карта с резултати от Шмит хамър
тестовете; б) хипотеза за възникване и развитие
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Географско образование
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИМЕРНИ МАРШРУТИ
ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ
Стефани Нешева1, Иван Дреновски1
Целта на еднодневните пътувания e да запалят любовта на децата към природата,
да ги откъснат от света на големия град и технологиите, които ги поглъщат, и оформят
представите им за детство. Ученическите екскурзии са метод за обучение чрез преживявания и приключения сред природното и историческото наследство. Пътуванията са
допълнение към уроците по география, биология, история и др. Децата се запознават на
практика с това, което са учили на теория. В програмата на пътуването поднасянето на
темите е съвсем различно и далеч по-атрактивно и приятно от стандартния урок в класната стая. За целта са подбрани редица обекти на природното и културното наследство
и са предложени три примерни маршрута в околностите на София.
Ключови думи: пътуване, културно-историческо и природно наследство, опознаване на родния край, учене чрез преживяване.

DEVELOPMENT OF SAMPLE ROUTES FOR SCHOOL TRIPS
IN THE VICINITY OF SOFIA
Stefani Nesheva, Ivan Drenovski
Abstract: The article discusses the need for school field trips, because the best method
for schooling is learning through experience. The article is aiming to show the need for
traveling as a means to contribute to school lessons. The main task is to suggest routes in
the area around Sofia and such to help teachers in organizing trips. Field trips help kids learn
information about the world surrounding them, they have a positive effect on the physical
shape of children and on acquiring personal experience and they can help create a bond with
their teacher. While aiming at ecological and nature education, field trips can play a key role
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in forming a cultural and national identity and can contribute to a healthy way of life and
learning new skills. Kids participating in trips can escape the routine of everyday life in the
city environment, while the itinerary can be planed according to the current lessons in the
school curriculum. Educational and schooling methods can be applied. The three indicative
routes are: 1. Almodovsko swamp, Dragomansko swamp, a walk to Chepаn mountain. 2.
Baylovo village, a visit to the house of writer Elin Pelin, a visit to the Spasova hill, visiting
Ognyanovo lake. 3. Visiting the monuments at Slivnitza city, Gourgoulyat village and the
„Petlyuka“ area. Extracurricular activities amongst nature are not only helpful, but are a
needed factor for better educating young people.
Keywords: travelling, cultural-historical and natural heritage, familiarization of the
motherland, learning through experience.

УВОД
Още преди векове хората са казвали, че най-добрата книга е природата, но
и досега тези думи не са схванати и приложени напълно, защото същата тази
природа днес се изучава основно в класните стаи по учебници и помагала. Процесите, явленията и събитията, които децата изучават в уроците по история и
география биха били много по-лесно усвоени, ако им се обяснят практически.
Изображенията в учебниците са полезни, но не могат да заменят непосредствения контакт с природата, при който с малко усилия много неща биха могли да
бъдат видяни и разбрани по време на екскурзия. Природата трябва да се изучава
на живо.
Настоящата статия цели да допринесе за подобряване качеството и образователната ефективност на еднодневни крайградски ученически екскурзии. Основните задачи, свързани с постигане на тази цел, са:
– Преглед на някои основни подходи за организиране и провеждане на ученически екскурзии;
– Даване на методически насоки за подходящо обвързване на извънкласната дейност с изучавания материал по география, история и природни науки
при посещаване на обекти на природното и културно-историческото наследство;
– Разработване на примерни маршрути за организиране на еднодневни пътувани в околностите на София в помощ на учителите;
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКСКУРЗИИ КАТО ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ
Ученическите екскурзии са важна, но сравнително рядко прилагана форма на извънкласна дейност поради множество административни и организационни проблеми. Огромното им образователно и възпитателно значение не е
докрай оценено и използвано. Те предоставят възможност учениците да се запознаят с реални предмети и явления, за които са чули за първи път в класните
стаи. Екскурзиите имат важно място за свързване на теорията с практиката, на
училището с живота. Между тях и уроците трябва да се осъществи тясна интеграция, при отчитане на образователното равнище и възрастта на учениците.
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Това ще допринесе за цялостно подобряване на качеството и ефективността на
учебния процес.
ФУНКЦИИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКСКУРЗИИ
Ученическите екскурзии изпълняват много и различни функции, включват разнообразни и динамични дейности и се отличават с редица специфични
особености, организация и подготовка, методика и технология на провеждане.
Най-важните функции на еднодневните екскурзии и пътувания са:
• Усвояване на знания за природната среда. Създават се ценни връзки
между знания, умения и навици, които не могат да се изградят единствено в
класната стая. Това се осъществява чрез затвърждаване и обогатяване на вече
придобити знания. Лесното възприемане на учебно съдържание по време на
урок-екскурзия се дължи главно на факта, че знанията се поднасят ненатрапчиво с нагледни примери, а усвояването е много по-лесно, когато в процеса участват всички сетива. Едновременно с това по време на пътуването се изграждат и
развиват умения за наблюдение, ориентиране, анализ и сравнение, необходими
в ежедневието.
• Благотворно влияние върху физическото развитие на децата. Безспорен
факт е, че разходките сред природата се отразяват добре на хората от всички
възрасти. Изследванията сочат, че в такива ситуации децата със синдром на дефицит на вниманието или с хиперактивност по-лесно се концентрират и запазват по-дълго вниманието си.
• Дават представа на учителя за индивидуалните особености на отделните
деца. По време на извънкласна форма на обучение децата виждат своя учител
в друга „светлина“ и се запознават с неговия начин на живот. Те се отпускат
повече и това помага на преподавателя да види децата не като ученици, а като
индивидуални личности.
Тези функции подпомагат изграждането на младите хора като образовани
личности с ясно изразена позиция и любов към природното и историческото наследство на българския народ. Спомагат и за обогатяване на личния житейски
опит на учениците.
ЦЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКСКУРЗИИ
Целите на ученическите екскурзии могат да се класифицират както в зависимост от предметната ориентация, така и според значението им за развитието
на различни когнитивни умения и изграждането на трайни навици за здравословен живот. В тази връзка се разграничават няколко основни примерни цели:
• Формиране на екологично възпитание. Започва с възхищението и любовта на учениците към природата и продължава с изграждането на природозащитно съзнание и мислене. Дейностите по екологичното възпитание на открито
се допълват с патриотичното възпитание на учениците. Любовта към родината
започва с любовта към родния край.
• Изграждане на културна идентичност и национална принадлежност.
Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който има за цел
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формирането на личността. С помощта на ученическите екскурзии децата посещават места, за които са чели в учебниците по история или книги. Докосвайки
се до историята и вървейки по стъпките на велики хора, в учениците се заражда
чувство на гордост и национално достойнство.
• Формиране на когнитивни умения. Чрез преживяването на различни
емоции сред природата и без градските удобства учениците развиват различни
страни на своя характер. Според Дечев (2016) „Придобитият комуникативен
опит подпомага учениците да разкрият причинно-следствените връзки, да разграничават съществените и несъществените вариации в съдържанието на изучаваната информация. Това е особено важно, когато става дума за разбиране,
възприемане и осмисляне в процеса на екологично-възпитателните и природозащитните проблеми в природния регион.“
• Изграждане навици за здравословен и природосъобразен начин на
живот. Дори и малкото време, прекарано сред природата и далеч от големия
град, зарежда учениците и намалява нивото на стреса. Това е нагледен пример,
а от децата и техните семейства зависи дали ще го превърнат в добра и трайна
практика.
ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКСКУРЗИИ
Задачите, които изпълняват ученическите екскурзии, зависят от поставените общи и специфични педагогически цели. Примери, отнасящи се към първата
група задачи, са:
• Откъсване на децата от училищното ежедневие и забързаната градска среда. Екскурзията като извънкласна форма на обучение е желана и очаквана от всички. Децата с радост се подготвят за заминаване, поради благоприятната естествена среда сред природата, свободното общуване с връстниците и
учителите, а също и поради очакваната възможност да поживеят заедно извън
домовете си и града в атмосфера, в което могат да споделят своето лично мнение, впечатление, чувства, емоции.
• Осъществяване на връзка с изучавания материал в училище. Подборът на маршрута и обектите трябва да съответства на изученото до момента
от децата, т.е. информацията, която ще бъде получена по време на пътуването,
трябва да е съобразена с взетия материал в училище. Особено важно е да се
определят и видовете методически дейности, които ще се осъществят по време
на ученическата екскурзия.
Специфичните цели зависят от конкретното учебно съдържание и тематичните акценти, във връзка с които се организира екскурзията.
ОСНОВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ
В практиката са утвърдени два традиционни подхода, гарантиращи изпълнението на задачите и постигането на целите на ученическите екскурзии:
• Образователен. Този подход е водещ при провеждане на ученическо пътуване. Той допринася за затвърждаване на знания, придобити в училище, сти70

мулира наблюдателността и творческото мислене, усвояването на практически
умения и извеждането на самостоятелни заключения по различни проблеми.
Образователното съдържание се определя от избраните обекти за посещение.
• Възпитателен. Учениците дискутират, споделят собствен опит, преживяване и биват поставени в ситуации, в които могат да коригират собствените
си постъпки и бъдещи действия. Възпитателният подход има и образователна
функция. Задачата на учителя е да насърчава децата да бъдат открити, да ги мотивира и да помага при всяка инициатива от страна на възпитаниците му.
ИЗБРАНИ ОБЕКТИ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО
В ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ
В помощ на учителите, които биха се заели с организирането на краткосрочни екскурзии в близост до София, се предлага списък от подходящи за посещение примерни обекти на природното наследство:
• Алдомировско блато. Намира се на около 1 km от град Сливница. Обявено е за Защитена местност през 1989 г. като част от Защитена зона „Драгоман“.
Блатото се обитава от редки видове растения и птици;
• Драгоманско блато. То се намира на около 1,5 km от гр. Драгоман. Територията на блатото попада в две от защитените зони към Натура 2000 (Раяновци
– по Директивата за птиците, и Драгоман – по Директивата за местообитанията). Благодарение на „Сдружение за дива природа Балкани“ и на дарители, на
територията на Драгоманското блато са изградени дървено мостче и кула за
наблюдение на птици;
• Язовир „Огняново“. Намира се в община Елин Пелин до с. Огняново.
Изграден е по поречието на р. Лесновска. Язовирът предлага отлични места за
риболов и отдих сред природата;
• Черни връх. Висок е 2290 m, което го нарежда на четвърто място сред
първенците на планините в България. Той се вижда почти от всяка точка на
София – зад Резньовете, но не е толкова внушителен като тях и Камен дел.
Именно едно изкачване на Черни връх на 27.08.1895 г., организирано от Алеко
Константинов, се счита за рождена дата на организирания туризъм и Българския туристически съюз (БТС);
• Местност Златни мостове. Това е най-посещаваната част на Витоша.
Намира се в средното течение на Владайска река (Николов и др., 2013). Впечатляващи за туристите са големите каменни блокове, образувани в резултат на
сферичното изветряне на сиенита, разположени по течението на реката. Името
на местността се свързва със златистите лишеи, с които са покрити каменните
блокове.
• Боянски водопад. Това е най-високият водопад във Витоша. Образуван е
на Боянска река между хижа „Момина скала“ и квартал „Бояна“, а височината
му достига 30 m;
• Водопад Котлите. Намира се до селата Труден и Разбоище на територията на община Годеч. Разположен е на р. Дракул, която оформя три пада на
водата с височина около 30 m. Най-подходящ за посещение е през пролетните
месеци, когато е пълноводен;
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• Кътински пирамиди. Намират се в землището на с. Кътина, северно от гр.
София. Те представляват островърхи ерозионни форми. Обявени са за природна забележителност през 1962 г.
ИЗБРАНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ
Важен принцип при организирането на атрактивни и запомнящи се туристически пътувания е редуването на различни акценти. В тази връзка се предлагат и някои подходящи обекти на културно-историческото наследство, които
следва да се обвържат пространствено с редица природни забележителности
при планиране на маршрути на еднодневните ученически екскурзии в околностите на София.
• Пантеон „Майка България“ за загиналите в битката при Гургулят – построен през 1985 г. по случай 100-годишнината от Сръбско-българската война.
Представлява голям монумент, който има формата на пирамида с височина над
20 m.;
• Крепост „Петлюка“ и скално светилище Асклепий – намират се в местност „Петлюк“ на около 1 km от с. Гургулят. В района е имало светилище на
древногръцкия бог Асклепий, син на Аполон. За това свидетестват намираните
монети с негов лик;
• В гр. Сливница могат да се разгледат: Паметник-костница Сливница,
Паметник на двама герои, Героите на Сливница, Военен клуб и др.;
• Спасова могила – намира се недалеч от селата Голема Раковица и Байлово. На това място има оброчен кръст, за който се твърди, че датира от X в. Мястото е известно с лечебните си сили, които помагат на вярващите да се изцерят
от различни болести. Именно и затова тук е изграден параклис „Св. Спас“. Мястото е увековечено в едноименен разказ на Елин Пелин;
• Дом-паметник на Елин Пелин в с. Байлово – къщата, в която е живял Елин
Пелин, е открита като музей през 1977 г. в чест на 100-годишнината от рождението на писателя;
• Боянска църква “Св. Пантелеймон“ – известна е със стенописите, направени през 1259 г. по поръчка на севастократор Калоян. Тя е обект на световното
културно наследство и е под закрилата на ЮНЕСКО. Стенописите в църквата
са от различни периоди: XI–XII в., XIV в., XVI–XVII в. и 1882 г. Фреските на
боянския майстор Вълчан се смятат за предшественици на европейския Ренесанс;
• Крепост Батил – останки от българска средновековна крепост, която се
намира в на около 1 km от Боянската църква. Разположена е на вр. Момина скала, над левия бряг на Боянска река;
• Ранновизантийско селище Кратискара – намира се на около 3 km от
гр. Костинброд. Твърди се, че Константин Велики отсядал в резиденцията, когато посещавал Сердика;
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ПРИМЕРНИ МАРШРУТИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ
В ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ
Предлагат се три примерни маршрута. Първите два са специализирани и
тематично обвързани. Те включват обекти или само на природното или само
на културно-историческото наследство, а третият е комплексен – с редуване на
обекти с различен характер.
1. Алдомировско блато, Драгоманско блато и Чепън планина
Примерна програма:
– Отпътуване за Драгоман и трансфер до Център за опазване на влажните
зони „Драгоманско блато“;
– Посещение на Алдомировско блато и наблюдение на птици;
– Трансфер до началото на еко-маршрут „Драгоманско блато“;
– Обяд на открито;
– Следва кратка експедиция по възвишението Чепън;
– Връщане обратно в Центъра за защита на влажните зони „Драгоманско
блато“. Посещение и беседа в Център за размножаване на костенурки.
2. Сливница, село Гургулят и местност „Петлюк“
Примерна програма:
– Пристигане в Сливница и обиколка на паметниците в града;
– Отпътуване за село Гургулят и посещение на Пантеон „Майка България“;
– Преход до местността „Петлюк“ и разглеждане на забележителностите.
Време за обяд, почивка и игри;
– Връщане в село Гургулят и отпътуване.
3. Село Байлово, Спасова могила, язовир „Огняново“
Примерна програма:
– Отпътуване за с. Байлово и разглеждане на експозицията в Дом-паметник
„Елин Пелин“;
– Посещение на Спасова могила и разходка до параклис „Св. Спас“;
– Отпътуване на язовир „Огняново“. Време за обяд отдих и игри.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организирането на извънкласно обучение сред природата е необходимо за
по-качествено обучение, възпитание на децата в дух на родолюбие и формиране
на екологично съзнание. Близостта и разнообразието на природните и исторически забележителности до София дава възможност на учителите да провеждат
повече екскурзии за опознаване на българското природно и културно-историческо наследство. Завършваме с думите на Грънчаров (1904) „… нека да видим
учениците в майката природа и нека да ги оставим да вкусят от прелестите ѝ,
та когато ги налегнат житейски несгоди, отново да си спомнят за тази лекарка и
утешителка спрямо всички човешки нещастия.“
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Научното списание „Проблеми на географията“ се издава от Департамент География на
НИГГГ при БАН от 1975 г. и е приемник на „Известия на Географския институт на БАН“ (1953–
1974). Годишно се отпечатват 4 книжки. Публикуват се материали на български, английски,
руски, френски и немски език. В списанието се поместват статии с теоретико-методолoгичен
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