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ОЦЕНКА НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СУХОЗЕМНИТЕ И РЕЧНИТЕ
ДЪРЖАВНИ ГРАНИЦИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЪС СЪСЕДНИТЕ Ѝ СТРАНИ
Мария Грозева1
Националното географско пространство на всяка страна е свързано с пространствата на съседните държави. Това географско съседство има много съществени геоикономически и геополитически измерения. За оценка на значението на държавните
граници на България със съседите ѝ се прилага метод, създаден от Симонов (1970),
модифициран и използван по-късно от Колев (2008). Образуването обаче на новата държава Косово доведе до промяна на държавната граница между Сърбия и Македония
(сега Северна Македония). В този смисъл предлаганото изследване представлява нова
оценка на значението на общите държавни граници на Република България със съседите ѝ от първи ранг.
Ключови думи: национално географско пространство, държавни граници, географско съседство

ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF THE LAND
AND RIVER STATE BORDERS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
WITH THE NEIGHBORING COUNTRIES
Maria Grozeva
Abstract: The national geographic space of each country is directly related to the
neighboring countries. Hence the importance of the geographic proximity, which has very
significant geoeconomic and geopolitical dimensions. For the assessment of the Bulgarian
state borders with the neighboring countries the author has applied an assessment method
designed by Simonov (1970), a modified version of which was later applied by Kolev (2008).
The emergence of the new state of Kosovo, however, changed the border between Serbia and
Macedonia (currently North Macedonia). In this regard the paper presents a new assessment
of the significance of the state borders of the Republic of Bulgaria, as well as an assessment
of their significance regarding each of the neighboring countries.
Keywords: national geographic space, state borders, geographical neighborhood
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УВОД
В съвременния глобализиращ се свят икономическата интеграция между
страните се повишава с ускорени темпове. В тази връзка границите между отделните държави все повече започват да се превръщат в зони за двустранно и
многостранно сътрудничество. Едно от важните условия за международна икономическа интеграция е и развитието на различните видове транспорт. Засилва
се интересът към географските му характеристики, както и към геополитическото положение на страните.
Националното географско пространство на всяка страна се свързва непосредствено с тези пространства на съседните държави, които се определят като
съседи от първи ранг. Географското съседство има важно геоикономическо и
геополитическо измерение.
Обикновено държавните граници се представят като естествени (природни) и политически. Това разграничение не е много точно, защото т.нар. естествени граници, съобразени с конкретна физикогеографска обстановка, са прокарвани винаги по политически или военностратегически причини и са резултат от политически преговори. Те се наричат естествени граници само поради
факта, че за прокарването им за удобство се използват природни дадености.
Като пример може да се посочи р. Резовска /Мутлудере, по която в подписаното в София на 4 декември 1997 г. Споразумение между Република България и
Република Турция е определена границата между двете страни и морските им
пространства в Черно море.
Географското съседство е много важен фактор за развитието на всяка страна. В миналото държавните граници често пъти по политически причини са
били пречка за осъществяване на трансгранично сътрудничество. В нашата съвременност особено в Европа границите вече имат друго значение. Те свързват
държавите и са важно условие за добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество, защото не е възможно успешното развитие на която и да е страна в
обстановка на международна изолация.
Целта на настоящата статия е да се оцени значението на държавните граници на Р. България със съседните й страни, съобразено с новото геополитическо
положение на Балканите след появата на държавата Косово.
MATEРИАЛИ И МЕТОДИ
Националното географско пространство на Република България представлява географска система, включваща следните основни подсистеми: територия, земни недра, акватория (териториално море) и национално въздушно пространство (аероторията), върху които тя осъществява правата си на държавен
суверенитет (Колев, 2008).
Освен за оценяване значението на всяка от държавните граници за България, приложеният тук метод, създаден от Симонов (1970) и модифициран от
Колев (2008), позволява сравняване на това значение и на общата граница за
съответната съседна държава.
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Ако се използват логическите символи по Кондаков (1971), националното
географско пространство на страната като система може да се представи чрез
съставящите го подсистеми по следния начин:
T ^ U ^ W ^ A = NGS,
където: T – територия; U – земни недра; W – акватория (териториално
море); A – национално въздушно пространство (аероторията); NGS – национално географско пространство; ^ - знак за конюнкция (обединяване или съюз „и“).
Свързаността на дадена страна със съседните държави по суша и/или през
река се осъществява чрез различните гранични контролно-пропускателни пунктове, през които преминават шосейните, жп и фериботни линии. Държавните граници се пресичат и от различни видове тръбопроводи, електропреносна
мрежа и други инфраструктурни съоръжения.
Съществуват различни начини за оценка на значението на държавните граници, като според един от тях определящо е отношението между дължината на
държавната граница и броя на изградените ГКПП. Като изходна информация
за извършване на такава оценка служат броят и гъстотата на тези пунктове по
съответната граница. Тези граници са сухоземни и/или речни. Информацията за
България, Гърция, Турция и Румъния не включва морските им граници, което
не означава тяхното подценяване, а е по причина, че те се отличават с по-особена специфика.
Откриването на ГКПП в Р. България се извършва след съгласуване със съответните компетентни органи на съседната държава и според Наредба за Граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС №104 от20.05.2002 г.,
в сила от 31.05.2002 г.
При откриването на нови ГКПП се скъсява дължината от границата, която
се пада за обслужване на едно ГКПП.
В настоящото изследване за тази цел са използвани данните за броя на граничните пунктове по границите на България със съседните ѝ страни – републиките Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция. Изчислена е
гъстотата на тези пунктове по съответната граница, т.е. на какво разстояние са
построени те (табл. 1, фиг. 1).
Таблица 1
Дължини от границите на Р. България, които се обслужват от 1 ГКПП
Граница със страна

Разстояние между изградените ГКПП (km)

Румъния

50,4

Сърбия

68,8

Северна Македония

54,0

Гърция

78,7

Турция

74,3

37

Фиг. 1. Сухоземни и речни граници на Р. България със съседните й страни: 1 – столица; 2 – областен център; 3 – основни транспортни артерии; 4 – съществуващи ГКПП;
5 – значение на границата за съответната страна (изготвила: Н. Илиева)

Според тези резултати националното географско пространство на България е относително най-тясно свързано с Румъния, защото тази граница е с
най-голяма гъстота на ГКПП (50,4 km на 1 ГКПП), докато границата с Гърция е
с най-малка (78,7 km на 1 ГКПП).
Няма абсолютно сигурен подход за извършване на такава оценка и е найдобре тя да се прави в комбинация от няколко метода.
За провеждането на друго подобно изследване е необходимо да се разполага с общите дължини на сухопътните и речните държавни граници на България
и на съседните й страни.
Изходните данни, които са използвани за целта, са поместени в табл. 2.
В нея са посочени общите дължини на всички сухоземни и речни граници на
Република България и на съседните ѝ страни – Ln (с индекси от 1 до 6), както и
дължините на държавните граници на България с всяка една съседна страна –
Nm (с индекси от 1 до 5).
Нито един от посочените методи за оценка на значимостта на държавните
граници не е универсален, но всеки от тях дава възможност за извършване на
анализи по отношение на свързаността на една държава с нейните съседи.
Изследване за значимостта на българо-румънската държавна граница, например, е направено от Kolev and Grozeva (2011).
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Таблица 2
Дължина на сумарните сухоземни и речни държавни граници на България и на съседните й страни и дължини на съответните граници на България с всяка една от тях
(поWorld Fact book, CIA)
Страна

Сумарна дължина на всички сухоземни
и речни граници (Ln) на съответната
страна в km

Граница с България
в km (Nm)

България

1806 (L1)

-

Сърбия

2322 (L2)

344 (N1)

838 (L3)

162 (N2)

Гърция

1110 (L4)

472 (N3)

Турция

2816 (L5)

223 (N4)

Румъния

2844 (L6)

605 (N5)

Сев.
Македония

Конкретният, приложен в настоящата статия, алгоритъм обхваща няколко
стъпки, при които се използват следните формули:
(1)
Nm/L1, където m = 1,2,3,4,5
и
(2)
Nm/Ln, където n = 2,3,4,5,6.
Чрез формула (1) дължината на съответната границата на България с всяка
съседна държава се разделя на общата дължина на всички български граници.
Например, дължината на българо-сръбската граница, която е 344 km, се разделя
на общата дължина на всички български граници (1806 km), българо-румънската, която е 605 km, се разделя също на 1806 km и т.н.
След това дължината на всяка една граница на България със съседна държава се дели на сумата от дължините на всички държавни граници на тази държава чрез израза (2). Например, българо-сръбската граница (344 km) се дели
на общата дължина на всички сръбски граници (2322 km) и по този начин се
процедира и с другите съседни на България държави.
Според използвания алгоритъм формите на взаимоотношения между (1) и
(2) могат да бъдат равенство:
Nm/L1 = Nm/Ln
или някое от следните две неравенства:
Nm/L1 < Nm/Ln
Nm/L1 > Nm/Ln
Ако при изчисленията се получава равенство, се приема, че общата граница между двете съседни държави е с еднакво или с приблизително еднакво
благоприятно значение за двете страни. Такъв вариант практически не съществува. Обикновено винаги се получава едно от двата вида неравенства, при което
може да се направи изводът, че общата граница е с по-голямо значение за едната
от двете страни.
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ИЗВОДИ И РЕЗУЛТАТИ
Заместването на числените стойности на дължините на всички държавни
граници (Ln) от табл. 2 в израза (1) и извършването на съответните изчисления
за всяка от съседните на България страни показва следните резултати:
• За българо-румънската граница: N5/L1 = 0,335;
• За българо-сръбската: N1/L1 = 0,190;
• За българо-северномакедонската: N2/L1 = 0,090;
• За българо-гръцката: N3/L1 = 0,261;
• За българо-турската: N4/L1 = 0,124.			
Същата процедура с използването на данните от табл. 2 във формула (2)
дава следните стойности за всяка от съседните на България държави:
• За Румъния: N5/L6 = 0,212;
• За Сърбия: N1/L2 = 0,148;
• За Северна Македония: N2/L3 = 0,193;
• За Гърция: N3/L4 = 0,425;
• За Турция: N4/L5 = 0,079;
Анализът от получените вследствие на тези изчисления резултати позволява да се прецени значението за България на всяка от нейните граници. Това значение и оценка се основава на сравняването на получените числени стойности
за всяка българска граница. Също така може да се оцени значението на общата
граница и за съответната съседна страна.
За удобство е подходящо следното подреждане по двойки на съотношенията от изрази (1) и (2):
1. Българо-румънска:		
1. Румънско-българска:
N5/L1 = 0,335				 N5/L6 = 0,212
2. Българо-турска:		
2. Турско-българска:
N4/L1 = 0,124				 N4/L5 = 0,079
3. Българо-гръцка:		
3. Гръцко-българска:
N3/L1 = 0,261				 L4/N3 = 0,425
4. Българо-северномакедонска:		
4. Северномакедонско-българска:
N2/L1 = 0,090				 N2/ L3 = 0,193
5. Българо-сръбска:		
5. Сръбско-българска:
N1/L1 = 0,190				 N1/L2 = 0,148.
За да се оцени за коя от всеки две съседни страни общата граница има
по-голямо значение, трябва да се направят сравнения между изчислените стойности на всяка двойка от тях. Това сравнение се прави двустранно. Например,
сравняват се съотношенията от изчисленията за българо-румънската граница,
отнасящи се и до двете страни – и за България, и за Румъния. По същия начин
се процедира и с останалите граници.
Значението на всяка граница не е еднакво за които и да са две граничещи
си страни. Това ясно личи от направените изчисления.
Получените неравенства и сравняването на числените стойности позволяват да се направи следният анализ (фиг. 1):
1. Българо-румънската граница има по-голямо значение за България, отколкото за Румъния: N5/L1 (0,335) > N5/L6 (0,212)
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Причина за тази по-добра за страната ни ситуация е, че през тази граница
с построените и функциониращи два моста с жп и шосейни връзки при Русе
и Видин и четирите фериботни линии (Оряхово–Бекет, Никопол–Турну Мъгуреле, Свищов–Зимнич и Силистра–Кълъраш) България се свързва с Централна и Източна Европа (Молдова, Украйна и Русия). Чрез железопътните и
шосейните линии през мостовете при Русе и Видин националната ни пътна
мрежа се свързва с пътната мрежа на Румъния. Нашето ефективно трансгранично и международно сътрудничество в много голяма степен зависи от изграждането на съоръжения за преминаване на р. Дунав. Те са важен елемент
за свързването на транспортната мрежа на България с тази на страните от
Централна и Западна Европа (Грозева, 2000). Българският сектор на р. Дунав предоставя единствената възможност на страната ни за развитие на речен
транспорт. Чрез него България осъществява важни транспортни контакти с
редица страни от Централна Европа, които нямат излаз на море. Дунавският
речен транспорт е съществена част от националната ни транспортна система
и има всички основания да се смята, че за в бъдеще този път ще се използва
по-интензивно.
Обмисля се вариант за построяването и на трети мост между България и
Румъния, а също така се водят преговори за евентуално откриване на ферибот
Тутракан–Олтеница. Продължава обаче да е налице проблемът с липсата на необходимите съоръжения на румънския бряг. Целта на тази идея е товаропотоците, насочващи се към Русе и Силистра, да бъдат донякъде разтоварени чрез
поемането им от този ферибот.
През последните три десетилетия е намаляло използването на сухопътните
връзки през ГКПП при Силистра, Кайнарджа, Крушари, Кардам и Дуранкулак
поради липса на транспортна инфраструктура с международно значение.
Общият брой действащи ГКПП на българо-румънската граница е 11.
2. Българо-сръбската граница има също по-важно значение за България,
което се вижда от неравенството: N1/L1 (0,190) > N1/L2 (0,148)
Този факт се обяснява с обстоятелството, че през територията на Сърбия
минават най-преките жп и шосейни пътни артерии по суша, чрез които България се свързва със страните от Средна и Западна Европа. На границата със
Сърбия са създадени 5 ГКПП – при Брегово, Връшка чука, Калотина, Стрезимировци и Олтоманци. Планирани са за изграждане още 3: при Салаш–Ново
Корито (близо до Белоградчик), с. Банкя–Петачинци и Трекляно–Босилеград.
Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия трябва да бъде
насочено към увеличаване на предприемаческото коопериране, сътрудничество
в областта на транспорта, комуникациите, енергетиката, опазването на околната среда и борбата с природни бедствия, а също и в областта на запазването на
културно-историческото наследство. Пример за това е направеното през 2000
г. предложение от група учени от България, Сърбия и Румъния да се създаде
природно-исторически парк „Железни врати“ в граничните дунавски територии между трите страни поради наличието на уникален ландшафт и богато културно-историческо наследство от времето на римската епоха.
Между България, Сърбия, Хърватия и Румъния може и трябва да има трансгранично сътрудничество. През 2012 г. е подписан меморандум за сътрудничество за разработването на общ туристически маршрут за културен туризъм
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– „По пътя на римските императори“. Основна цел на проекта е създаването на
общ трансграничен културно-исторически туристически продукт.
3. Границата ни със Северна Македония показва, че тя е с по-голямо значение за нея, отколкото за България: N2/L1 (0,090) < N2/ L3 (0,191).
На тази граница функционират 3 ГКПП: при Гюешево, Логодаж (Станке
Лисичково) и Златарево. Предстои да бъдат открити още 3: при Струмяни–Берово, Симитли–Пехчево и Невестино–Делчево (Черната скала).
В сравнение с трафика през другите си ГКПП Северна Македония осъществява най-много превози през българска територия. Това се отнася особено
за нейния достъп до пристанище Бургас, през което се доставят или изнасят
редица товари.
Потенциалите ни за трансгранично сътрудничество със Северна Македония са основно във:
– Развитие на екологичен, селски, зимен, балнео- и културен туризъм в резултат на съхранена природна среда с консервирани екологично чисти природни компоненти; наличие на значителни термоминерални водни ресурси, много
добри условия за зимен туризъм и спортове, запазени културно-исторически и
архитектурни обекти.
– Развитие на селското стопанство, главно в производството на ранни и
средноранни зеленчуци и плодове и развитие на винопроизводството.
– Сътрудничество в областта на висшето и средното специално образование.
4. Границата ни с Гърция има по-голямо значение за Гърция, както показва
неравенството: N3/L1 (0,261) < L4/N3 (0,425).
В потвърждение на този резултат служи обстоятелството, че по суша Гърция има транспортен достъп до Западна и Централна Европа само чрез 6-те
ГКПП по общата ни граница: Кулата–Промахон; Илинден–Ексохи (или Гоце
Делчев–Драма); Златоград–Термес (Ксанти); Ивайловград–Кипринос; Ново
село (или Кап. Петко Войвода)–Орменион; Маказа–Нимфея (т.е. Кърджали–Комотини).
Редица гръцки, а и други превозвачи, използват например фериботната
връзка Оряхово–Бекет на р. Дунав.
В перспектива се предвижда отварянето на още 3 ГКПП по границата с
Гърция: при Горна Арда–Паранести (Смолян–Драма); Елидже–Ехинос (т.е. Рудозем–Ксанти) и Аврен–Митриски (Крумовград–Комотини).
В областта на трансграничното сътрудничество между България и Гърция
вече са създадени и са в процес на създаване общи договорености за регионални инициативи. Подписаното споразумение за създаването на еврорегион
„Места–Нестос“ вече е факт, като редовно се провеждат срещи между местните
органи на властта на Хасковска област и окръг Еврос в Гърция. По същия начин
най-голямата ни гранична планинска система – Родопите, не би трябвало да
представлява лимитиращ фактор за транспортни, стопански и културни връзки.
Тя дори би могла да играе ролята на интегрираща ос – като най-големия екологичен парк в Европа с изключително богато природно разнообразие. Поставено
е началото за формирането на еврорегион „Родопи“.
5. Границата ни с Турция е с по-важно значение на нашата страна: N4/L1
(0,124) > N4/L5 (0,079)
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Чрез 3-те ГКПП на българо-турската граница (Кап. Андреево–Капъкуле;
Лесово–Хамза Бейли; Малко Търново) България е свързана с пътната инфраструктура на Турция, а оттам са и най-преките пътища по суша със страните
от Близкия и Средния изток. Затова за нашата страна тази граница има по-голямо значение, отколкото за Турция, въпреки че през последните години по конюнктурни съображения добрата свързаност на националното ни географско
пространство с това на Турция не допринася за контактите ни със съседите на
България от втори ранг – Иран, Сирия и други близкоизточни страни поради
политическата нестабилност в този район. С близките и недалечните райони на
Турция обаче се извършва засилен обмен на стоки и транспортни услуги. Затова
са предвидени за откриване още 3 ГКПП между България и Турция: при Резово;
Странджа–Малкочлар; Белеврен–Ахметлер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка промяна на дължини на държавни граници води по принцип и до
изменения в тяхното значение за съответните съседни държави. Ето защо неотклонно трябва да се спазва принципа за ненарушимост на тези граници. При
известни условия обаче се стига и до такива промени – най-пресният пример за
това е появата на новата държава Косово през 2008 г.
Налагането на икономически санкции и изолацията на някои държави, като
Иран например, от страна на част от международната общност, пречат за осъществяването на пълноценни търговски, транспортни и други контакти. Тези
обстоятелства за даден период от време обезсилват добрата свързаност на нашата страна с такива страни и райони, подложени на подобни санкции.
Може да се приеме, че настоящата статия има определено методологическо
значение и е пример за количествена оценка на значението на държавните граници. Това е важно с оглед на възможността да се прецени влиянието на тези
граници върху икономическото, геополитическото и транспортно-географското
развитие на дадена страна.
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