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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО
И ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ В ГИС
Румяна Вацева1
Научните концепции за пространството предизвикват много дискусии и имат важно значение за формализацията на знания и разработването на класификационни системи на географските обекти. В статията е направен обзорен преглед и критичен анализ
на научната литература във връзка с изясняване съдържанието на фундаменталните понятия за пространството и тяхното представяне в географска информационна система
(ГИС) при разработване на геопространствени данни. Въз основа на това са описани
ключовите теоретични географски понятия за пространството (местоположение, разстояние, съседство и регион, мрежа, мащаб, пространствена хетерогенност, пространствена зависимост, обекти и повърхнини), възприетите основни значения и употребата
им в ГИС.
Ключови думи: пространство, ГИС, геопространствени данни

BASIC SPATIAL CONCEPTS AND THEIR REPRESENTATION IN GIS
Rumiana Vatseva
Abstract: Scientific spatial concepts provoke much discussion and are important for the
formalization of knowledge and the development of classification systems of geographical
objects. This article reviews and critically analyzes the scientific literature with a view to
clarifying the content of fundamental spatial concepts and their representation in a geographic
information system (GIS) when developing geospatial data. Thus, based on widely known
significant publications (Golledge, 2002; Bader, Glennon, 2009; Janelle, Goodchild, 2011;
UCSB, 2018; De Smith et al., 2018), this article describes key theoretical geographical
spatial concepts (Location, Distance, Neighborhood and Region, Network, Scale, Spatial
Heterogeneity, Spatial Dependence, Objects and Surfaces), as well as their use in GIS.
Keywords: spatial concepts, GIS, geospatial data
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УВОД
Пространственото мислене в географски контекст означава познаване на
пространството и на взаимовръзките в него чрез изучаване на пространствените характеристики и взаимодействия на обектите и явленията. Географското
знание за пространството според Golledge (2002) вече не е само декларативно
събиране и представяне на факти за природата и обществото, а представлява
когнитивен процес на „познаване и изясняване на отношенията между географските примитиви и съвременните понятия, получени от тези примитиви (в т.ч.
подреждане, организация, разпределение, структура, форма, йерархия, разстояние, посока, ориентация, регионализация, категоризация, референтна рамка,
географска асоциация и т.н.), и същностното им обвързване в теории и обобщения“. Това изисква разработването на нови данни, на нови методи за анализ,
интерпретация и представяне, на нови източници и видове информация.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО
КАТО ГЕОГРАФСКО ПОНЯТИЕ
Понятието „пространство“ е едно от фундаменталните географски понятия, но въпреки това в географията все още няма ясно и точно формулирано и
всеобщо прието дефиниране на пространството. Този факт предизвиква много
научни дискусии и оказва важно влияние върху съвременната географска научна теория, методология и приложения.
Концепцията за географското пространство се формира под въздействие на
концепциите за абсолютното и относителното пространство (Golledge, 2002).
Абсолютното пространство (Евклидово измерение) се разглежда като празно пространство, то е хомогенно и обектите в него са представени абстрактно.
Относителното пространство (топологично измерение) по-скоро е диференцирано, отколкото хомогенно, в него съществуват връзки и отношения между
обектите, които са подложени на определено въздействие и притежават дадена
пространствена структура. Във връзка с това възниква научен проблем за дефиниране на географското пространство, тъй като се смесват абстрактното
пространство, което не може да бъде възприемано директно, и реалното пространство, което може да се разпознава и възприема директно. По този начин се
затруднява поделянето и класифицирането на географското пространство във
връзка с анализите при различни мащаби.
Важно е да се отбележи, че в географските научни изследвания много
добре е изяснена идеята за реалното пространство. То се разглежда като глобална синергична система и точно в този смисъл географското пространство се
дефинира като „отворена система на обмяна на потоци от енергия, вещество и
информация, която включва следните подсистеми: литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера, атмосфера и антропосфера“ (Алексиев, 2011). Във връзка
с това географското пространство съдържа обекти с определени характеристики, връзки и отношения, чието изучаване се базира на формулираните научни
теоретични постановки в географията за разработването на пространствени
анализи, оценки, прогнози и практически приложения.
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За събиране, обработване и представяне на географската информация в
ГИС се разработват геопространствени данни, които „представят пространственото положение и непространствените атрибути, измерени в дадено време“
(Goodchild, 1992) и които „може да имат пространствени, времеви и атрибутивни (описателни) компоненти, както и свързаните с тях метаданни“ (DiBiase et
al., 2006). Създаването на геопространствените данни се основава на ключовите понятия за пространството, чието изясняване и използване в ГИС е обект
на много географски изследвания и научни дискусии. През последното десетилетие най-значими са проучванията на Golledge (2002), Cutter et al. (2002),
Golledge et al. (2008), Jo, Bednarz (2009), Bader, Glennon (2009), Unwin (2010),
Janelle, Goodchild (2011), De Smith et al. (2018) и др.
Представената от Golledge (2002) теория за пространството се базира на
основни понятия за географското пространствено мислене и взаимоотношения.
Понятията са структурирани в йерархични категории, включващи базови понятия (примитиви: идентичност, местоположение и т.н.), от които произлизат
първи ред (прости понятия: разстояние, посока и т.н.), водещи от своя страна
до получаването на втори ред (сложни понятия: разпределение, асоциация и
т.н.). За изучаване на геопространствената среда Golledge et al. (2008) изследват
йерархията, отношенията и сложността на понятията за пространството и разработват онтология на пет нива на базата на концептуализацията на тези понятия. Jo, Bednarz (2009) разширяват пространствените категории и разработват
таксономия на пространственото мислене, която обхваща не само понятията,
но също така обработката и представянето на пространствената информация.
Много обширен списък на основните понятия на пространственото мислене
е представен от Центъра за пространствени изследвания на Университета на
Калифорния, Санта Барбара, САЩ, като са разгледани главните концепции,
методи и приложения (Bader, Glennon, 2009), а понятията са систематизирани в няколко основни категории (UCSB, 2018): общи понятия, характеристики,
измервания, взаимоотношения, взаимодействия, пространствени структури,
динамика, трансформации, представяне и пространствени принципи. Схема на
понятията за пространството е разработена от Unwin (2010), която е организирана на три нива съобразно следните главни характеристики: взаимоотношения, геометрия и йерархия.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО
И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ В ГИС
На базата на направения обзорен преглед в настоящата статия са описани
основните понятия за пространството, представени от Janelle, Goodchild (2011)
в синтезиран списък, за който авторите отбелязват, че „не е предназначен да
бъде пълен и изчерпателен или да представя определен минимум“. Дефинирани
са осем основни понятия за пространството (Janelle, Goodchild, 2011; Вацева,
2015; UCSB, 2018), които могат да бъдат използвани на всички нива в пространството и времето (от субатомно до галактическо, от минало към бъдеще и
от най-краткия до най-дългия период от време): местоположение; разстояние;
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съседство и регион; мрежа; мащаб; пространствена хетерогенност; пространствена зависимост; обекти и повърхнини.
Местоположението представлява фундаментална характеристика, която
дефинира геопространствените данни и ги отличава от другите видове информация. „Местоположението осигурява информация къде в цялата околна среда
съществува дадено явление, но тъй като в околната среда промените се разглеждат глобално, регионално, локално и персонално, определянето на местоположението може да се различава по точност и полезност“ (Golledge, 1995). То се
представя като абсолютно и относително. „Абсолютното местоположение се
отнася до позицията, изразена от гледна точка на координатна система или математическа мрежа. Относителното местоположение се определя по отношение
на една или повече известни позиции“ (Gersmehl, 2005).
Геопространствените данни представят основните характеристики на местоположението на обектите (реални или концептуални) по отношение на пространството (реално или концептуално), в което се намират. ГИС притежават
интегриран набор от функции и процедури, които позволяват бързо и ефективно съхраняване, достъп и анализ на геопространствени данни. Определянето
на местоположението на даден обект се осъществява чрез процедура за георефериране, при което дефинираните стойности отговарят на следните основни
изисквания (Bader, Glennon, 2009):
1) да бъдат уникални, така че да описват само едно местоположение;
2) да имат общоприето значение, което е разбираемо от повечето потребители;
3) да бъдат приложими за продължителен период от време, за да не губят
своето значение.
За точното дефиниране на тези стойности е необходимо да се вземат предвид определени фактори, като форма на Земята, картографска проекция, координатна система и точност на позициониране. Представянето на местоположението играе важна роля при използването на геопространствените данни. Във
връзка с това Janelle, Goodchild (2011) отбелязват, че местоположението може
да се представи абстрактно в референтни системи като точки (напр. координати), линии (напр. полилинии) и ареали (напр. полигони, растер, грид), на които
се приписват атрибути.
Разстоянието описва пространствените взаимоотношения между обектите, определени от тяхната близост (например, относително местоположение,
евклидово и неевклидово разстояние, разстояние в растери, буфери, многоизмерно мащабиране и т.н.) (De Smith et al., 2018). Измерването на разстояния
предоставя механизъм за описване на пространствения обхват и на местоположението, а също така служи като основа на много количествени и качествени
пространствени изследвания. Всички реални точки могат да бъдат начертани
по отношение на други, ако са измерени разстоянието и/или времето (Kimerling
et al., 2009).
В ГИС измерването на разстояния най-често се използва за пространствени анализи и моделиране, определяне на буфери, описание и оптимизация на
маршрут, качествена оценка на местоположение и т.н.
Мрежата е физическа или концептуална система от връзки между обектите. Bader, Glennon (2009) подчертават, че мрежите предлагат инфраструктура за
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представяне на анизотропни взаимовръзки на различните съставни елементи и
атрибути. Обикновено мрежовата връзка обозначава повишена достъпност или
свързаност.
В ГИС най-често мрежите се представят със следните елементи: връзки,
възли и пресичане. Свързването на тези елементи допринася за разбиране важността на връзките и потоците и улеснява анализите (например за оптимизация на пътя с оглед на най-ниски разходи), измерванията за разграничаване и
подобие, възникващите пространствени структури и т.н. В допълнение на това
атрибутите могат да бъдат приписвани на различни елементи на мрежата.
По-известни приложения на мрежи са, например, управление на трафика,
системи за доставка, социални структури, хидрология, комуникационни системи и др.
Съседството и регионът дефинират площите, които са обграждащи и които съдържат геопространствените данни. Те могат да бъдат ясно определени
(например държавни граници) или да имат неясен характер (например центъра
на града), а регионите може да се определят по отношение на дадена функция
(Bader, Glennon, 2009).
Във връзка с използването на данни, агрегирани по съседство и регион,
Montello et al. (2003) дефинират два основни проблема, които възникват при изменение на изследваната единица площ (modifiable area unit problem – MAUP).
Първият проблем е свързан с мащаба и сравнимостта между данните в различни мащаби, като се подчертава, че резултатите от анализа в даден мащаб
не са сравними с резултатите, получени при по-високи или по-ниски нива на
агрегация. Вторият проблем се отнася до агрегацията, като се установява, че
смяната на границите на региона може да има значително отражение върху статистиките за съседство.
Мащабът описва пространствената зависимост между реалността и нейното представяне. Поради големите вариации на пространството като цяло, мащабът се използва, за да се проектира реалността в подходящи размери (Bader,
Glennon, 2009). Нивото на детайлност на географските данни е една от най-важните им характеристики.
Дефинирането на мащаба включва пространствен обхват и ниво на резолюция. Геопространствените данни могат да се използват в мащаба, в който са
събрани първоначалните данни. Промяната на мащаба може да означава промяна на значението на данните. Това създава известни ограничения в работата
с геопространствени данни, които е необходимо да бъдат отчитани както от
създателите, така и от потребителите на данни (Janelle, Goodchild, 2011).
Пространствената хетерогенност се отнася до степента на изменение на
дадени характеристики на отделните райони. Географският свят е хетерогенен
по своята същност (Janelle, Goodchild, 2011; De Smith et al., 2018), което определя и хетерогенността на геопространствените данни. Bader, Glennon (2009)
отбелязват две характерни особености на геопространствените данни, които
оказват пряко влияние върху резултатите от изследванията.
Първата особеност е, че в повечето случаи геопространствените данни
имат неконстантна средна стойност и варират в рамките на изследвания район.
Поради това локалните статистически параметри се променят според местоположението и по този начин са неравномерно разпределени. Тази характеристика
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на геопространствените данни, наречена нестационарност, има важно значение
при определянето на представителна извадка за района.
Втората особеност е общото правило, че геопространствените данни имат
по-голяма хетерогенност, когато се отнасят за по-голям район. Това означава,
че различията, наблюдавани в един малък район, са по-малки от тези в един
голям район. Поради това средните отклонения в малкия район са по-ниски
и следователно не са приложими впоследствие за по-големи райони. Такива
неконтролирани разлики в геопространствените данни имат значение за проучвания, които обхващат големи площи и дълъг период от време, като например
глобалните климатични промени.
Пространствената зависимост се отнася до свързаността на данните
на базата на разстоянието, т.е. атрибутите на обекти, които са пространствено близо един до друг, могат да имат по-близки стойности от атрибутите на
обекти, които са пространствено далече един от друг. Това е проява на „Първия закон на географията“, формулиран от Tobler (1970): „Всичко е свързано
с всичко останало, но близките неща са повече свързани от далечните неща“.
Тази зависимост се дефинира като пространствена автокорелация и се определя количествено с различни индекси (Cliff, Ord, 1973, 1981; Goodchild, 1986;
Griffith, 1987; Oliveau, Guilmoto, 2005), с използване на геостатистически методи (Isaaks, Srivastava, 1989; Ord, Getis, 1995; Mitchell, 2005), с моделиране
(Gersmehl, 2005), с техники като кригинг (измерване промените на атрибутите
в зависимост от разстоянието), вариограми (прогнозиране на стойностите на
атрибутите в райони, за които няма налични данни) и други ГИС инструменти.
Обектите и повърхнините са фундаментални дихотомни концептуализации на пространството, на базата на които в ГИС се разработват модели на процесите и явленията. По своята същност обектите са дискретни и са съставени от
геометрични примитиви, като точки, линии, ареали или обеми. В ГИС точките,
линиите и ареалите най-често се представят в следните стандартни форми (De
Smith et al., 2018):
1) точките са двойки координати в дадена стандартна система, например
географска ширина/дължина;
2) линиите са последователна поредица от точки, свързани с прави линии;
3) ареалите са последователна затворена поредица от точки, които са свързани с прави линии и формират полигони.
Характеризирането на пространството чрез дискретни обекти е традиционен начин и затова съществува като вградена опция в ГИС и средствата за картографиране. Повърхнините са континуални по своята същност и представят
вариациите на дадени свойства на земната повърхност. Те могат да бъдат двуизмерни (по оси Х, У), триизмерни (като се добави височина Z) или четириизмерни (като се добави време). Обикновено като повърхнини в ГИС се представят пространствени явления, които нямат граници – характеристики на въздуха,
водата и релефа, температура, морски течения, височина и т.н.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описаните понятия за пространството служат като основа за разработването на геопространствени данни и за прилагането на методи за пространствен
анализ, моделиране и визуализация в ГИС среда. За създаването на геопространствени данни за даден географски обект на всички етапи на съвременното
географско научно изследване се използват геоинформационни технологии, в
т.ч. за събиране на данни (например, сателитни и ортофото изображения, тематични данни, наземни измервания), съхранение и управление на данните (ГИС,
обработка на изображения, управление на геобази данни), анализ на данни (геопространствен анализ) и представяне на резултатите (цифрови карти, модели,
диаграми, графики, таблици и т.н.). В този смисъл представените понятия за
пространството са в основата на географските изследвания на пространствено-времевите аспекти и получаването на нова информация за обектите и явленията на земната повърхност.

Л И Т Е РА Т У РА
Алексиев, Г. (2011) Терминологичен речник по геоморфология. Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 160 с.
Вацева, Р. (2015) Динамика на урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона в България за периода 1977-2011 г. по данни от дистанционни изследвания.
С., БАН-НИГГГ, 336 с. ISBN 978-954-9649-10-9.
Bader, J., A. Glennon (2009) Spatial Concepts. Available at: http://www.spatial. ucsb.edu/
learning-resources/ (Посетен 25.02.2018)
Cliff, A. D., J. K. Ord (1973) Spatial autocorrelation. London: Pion.
Cliff, A. D., J. K. Ord (1981) Spatial Processes: Models & Applications. London: Pion.
Cutter, S.L., R.G. Golledge, W.L. Graf (2002) The big questions in geography. The
Professional Geographer, 54(3): 305–17.
De Smith, M., M. Goodchild, P.A. Longley (2018) Geospatial Analysis: A Comprehensive
Guide to Principles, Techniques and Software Tools. 6th еd., Web version, http://www.
spatialanalysisonline.com
DiBiase, D., M. DeMers, A. Johnson, K. Kemp, A. T. Luck, B. Plewe, E. Wentz (Eds.)
(2006) Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge. 1st ed.,
Washington, DC, Association of American Geographers, 162 p.
Gersmehl, P.J. (2005) Teaching geography. New York, Guilford Press.
Golledge, R. G. (1995) Primitives of spatial knowledge. In: T. L. Nyerges, D. M. Mark, R.
Laurini, and M. J. Egenhofer (Eds.) Cognitive aspects of human-computer interaction for
Geographic Information Systems, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, рр. 29–44.
Golledge, R. G. (2002) The nature of geographic knowledge. – Annals of the Association of
American Geographers, 92 (1), pp. 1-14.
Golledge, R.G., M. March, S. Battersby (2008) Matching geospatial concepts with
geographic educatiuonal needs. – Geographical Research, 46, 85-98.
Goodchild, M. F. (1986) Spatial Autocorrelation. Catmog 47, Geo Books, Norwich, 57р.
Goodchild, M. F. (1992) Geographical Information Science. – International Journal of
Geographic Information Systems, 6(1), 31-45.
Griffith, D. A. (1987) Spatial Autocorrelation: A Primer. Resource Publications in Geography,
Association of American Geographers, Washington, DC.

9

Isaaks, E. H., R. M. Srivastava (1989) Applied Geostatistics. New York: Oxford University
Press.
Janelle, D. G., M. F. Goodchild (2011) Concepts, principles, tools, and challenges in spatially
integrated social science. In T. L. Nyerges, H. Couclelis, R. McMaster (eds.) The SAGE
Handbook of GIS and Society Research. Thousand Oaks, CA, SAGE, pp. 27-45.
Jo, I., S.W. Bednarz (2009) Valuating geography textbook questions from a spatial
perspective: Using concepts of space, tools of representation, and cognitive processes to
evaluate spatiality. Journal of Geography, 108, рр. 4-13.
Kimerling, A. J., A. R. Buckley, Ph .C. Muehrcke, J. O. Muehrcke (2009) Map Use:
Reading and Analysis, 6th ed., ESRI, USA, 493 p.
Mitchell, A. (2005) The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press.
Montello, D. R., M. F. Goodchild, J. Gottsegen, P. Fohl (2003) Where’s downtown?
Behavioral methods for determining referents of vague spatial queries. Spatial Cognition
and Computation, 3 (2,3), рр. 185-204.
Oliveau, S., C. Z. Guilmoto (2005) Spatial correlation and demography. Exploring India’s
demographic patterns. Paris (FRA); Marseille: CICRED; IRD, 2005, 21 p. Congrès
International de la Population, 25, Tours (FRA), 2005/07/18-23.
Ord, J. K., А. Getis (1995) Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and
an Application. – Geographical Analysis, Vol. 27 (4), pp. 286-306.
Tobler, W. (1970) A computer movie simulating urban growth in the Detroit regions. –
Economic Geography, 46(2), рр. 234-240.
Unwin, D. J. (2010) Numbers aren’t nasty: a workbook of spatial concepts. SPLINT Spatial
Literacy in Teaching Initiative, UK, 186 p.
*** UCSB (2018) TeachSpatial: resources for spatial teaching and learning. Center for Spatial
Studies, University of California, Santa Barbara, Available at: http://www.teachspatial.
org (Посетен 25.02.2018)

10

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2019 • Sofia

ЗОНИ НА ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА
Георги Железов1, Борис Колев1
Настоящото изследване е свързано с протичащите процеси на пространствена дерминация на страните в Европа. Разглеждат се историческите, икономическите, политическите и психологическите предпоставки за развитието процесите на интеграция в
Европа. На основата на икономически показатели се разкрива съвременната пространствена детерминация на страните в Европа.
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ZONES OF SPATIAL DETERMINATION OF THE COUNTRIES IN EUROPE
Georgi Zhelezov, Boris Kolev
Abstract: The present research observed the problems related with zones with spatial
determination of the countries in Europe. The first aspect of the investigation is analysis of
historical, economic, political and psychological factors for development of the processes
of integration in Europe. The second aspect of the article is related with analysis of present
economical parameters, which reflected to the spatial determination of the zones with
integrated countries in European continent. The analysis revealed a certain differentiation
of countries in Europe. There is a core of high GDP and GDP per capita in three areas Western Europe (Germany, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Ireland, Switzerland and
Austria), Northern Europe (Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland) and Southwest
Europe (Italy and Spain). These areas can be assigned a specific gravity zone of the other
countries in Europe - 1. Towards Western Europe – countries in Central and Southeastern
Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria,
and others); 2. Towards Northern Europe - Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania); 3.
Towards Southwestern Europe – Portugal and Greece.
Keywords: space, determination, Europe
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УВОД
Европа и по-специално Европейският съюз (ЕС) е сред доминиращите икономически сили на нашата съвременност. Едно малко сравнение по отношение
на създавания Брутен вътрешен продукт (БВП) с другите две големи икономически сили – САЩ и Китай, доказва този факт. По данни на World Factbook
страните от ЕС през 2017 г. са създали БВП в размер на 17,11 трл. USD, с което
са на второ място в света след САЩ (19,9 трл. USD) и са пред третата световна
икономика – Китай (12,01 трл. USD). Това място на ЕС е резултат от общите
интеграционни усилия на страните членки, но трябва да се отчитат и отделните
различия в рамките на съюза.
За да се изследват и анализират основните условия и фактори за вътрешнотериториалните различия в ЕС, е полезно те да се обособят в три групи – исторически, стопански и психологически. Както всяко отделяне и групиране, и това
е сравнително условно, защото и трите групи са оказвали общо и припокриващо се въздействие.
ИСТОРИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ
Водещото място на Европа и Европейския съюз на по-късен етап има
историческа основа. За продължителен период от време европейският континент е силно раздробен на десетки държавни обединения и държави, между

Фиг. 1. Териториален обхват на Франкската империя
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които се водят много войни по различни поводи (придобиване на територии,
ресурси, икономически, династични и религиозни причини и т.н.). След разпадането на Римската империя през 476 г. друга сила – Франкската империя,
обединява земите на повечето от днешните Западно- и Централноевропейски
държави, но и тя се разпада (фиг. 1). Следващият европейски хегемон е Свещената Римска империя, образувана като наследник на Франкската и добавила след ХVІ век към името си „на германската нация”, просъществува от
962 до 1806 г. По същество тази империя представлява гъвкава монархическа
конфедерация, съставена от десетки феодални владения (фиг. 2). Тези големи
и силни за времето си държави в почти всички случаи се разширяват за сметка
на завладяване на съседни земи, а не въз основа на доброволното им присъединяване. Те не успяват да преодолеят политическите си и религиозни различия, включително и в собствените си предели. Започват сблъсъци и по линия
на икономическите им интереси и избухват непрекъснати войни. Постепенно
обаче назрява необходимостта от полагането на международни усилия за обединяване на определени европейски интереси. Такъв пръв доброволен успешен опит е създаването през ХІІ век на съюза на т.нар. „ханзейски градове”,
просъществувал до ХVІІ век. Названието „ханза” (hanse), на старовисоконемски означава „съюз” или „обединение” (Hammel-Kiesow, 2000). С цел да
развиват търговията и за защита на осъзнатите си общи търговски интереси
редица, основно немски свободни, неподвластни на владетели, градове по
южните крайбрежия на Северно и Балтийско море (Любек, Хамбург, Бремен,

Фиг. 2. Териториален обхват на Свещената Римска империя на германската нация
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Люнебург, Щралзунд, Рощок, Данциг и др.), създават този съюз с ръководен
център Любек. Присъединяват се и други търговски центрове извън немските земи, като Брюге, Антверпен, Амстердам във Фландрия и Нидерландия,
шведският Висбю (на о-в Йотлан) и др. Осъществяваната без ограничения
търговия дава силен тласък за стопанското развитие не само на тези градове, но и на близките до тях земи. Дори и в наши дни два от тези градове –
Хамбург и Бремен, като германски провинции са включили в официалните
си наименования думите „свободен ханзейски град” (Freie Hansestadt). Освен
търговия между тези градове са били осъществявани определени финансови
транзакции, развивано е банково дело и други, свързани с търговията, дейности. Тези търговски центрове не са засегнати от дългогодишните религиозни
войни, опустошавали големи части от тогавашна Европа. Ако се използват
съвременни понятия, ханзата е била форма на тогавашна своеобразна икономическа интеграция.
Нов исторически етап в политическото и стопанското развитие на Европа
започва след Вестфалския мир от м. октомври 1648 г. Той включва два договора.
Първият от тях е наречен „императорско-шведски”, защото е подписан в Оснабрюк от императора на Свещената римска империя на германската нация и кралицата на Швеция, а вторият е „императорско-галски”, т.е. сключен е в Мюнстер между този император и краля на Франция. Двата града са разположени в
германската провинция Вестфалия и затова сключените договори са известни
като Вестфалски мир. Те имат два важни, основополагащи приноса: 1. С тях се
слага край на религиозните войни; 2. Поставя се началото на създаването на
международното публично право, тъй като потвърждават държавния суверенитет на подписалите ги, както и на други държави (Швейцария и Нидерландия),
като същевременно уреждат по мирен начин и някои териториални проблеми
между тях (Международни актове и договори 1648-1918 г.).
С тези договори е прието да се означава началото на периода на Новото
време, както е позната тази епоха в историята. Значението на Вестфалския мир
много добре е оценено от Миланов (2009), който пише: „Вестфалия открива
ерата на новото време, на модерната дипломация, на непознат дотогава тип взаимоотношения, почиващи върху свещения принцип на суверенитета и суверенното равенство между държавите. В основата на тези взаимоотношения залягат
не религиозни съображения и верски предпочитания, а държавни интереси”.
Впоследствие обаче някои принципи търпят промени, като например част от
националния суверенитет на държавите членки се превръща в „споделен суверенитет” във връзка с интеграционните процеси в Европа, особено след създаването на ЕС и неговите предшественици Европейска икономическа общност
(или Общия пазар – 1957 г.) и Европейското обединение за въглища и стомана
(1951 г.). Промени търпят и някои понятия, като например „държавни интереси”, постепенно се заменящи се с „национални интереси”. Тези процеси са
закономерни и неизбежни при създаването на наднационални икономически
структури и организации, още повече че тези споделяния се правят доброволно
от страните, членуващи в тях.
При сравнение между пространственото развитие на Франкската империя
и съвременните граници на Европейския съюз прави впечатление географският
факт, че териториите почти се припокриват. И фактически, основата на днеш14

ния ЕС или ЕИО може да се определи като „каролингско ядро”, т.е. земи, влизали в обхвата на Франкската империя. Тази аналогия не цели приравняване
между двете образувания, защото двете исторически епохи, през които са създадени, са коренно различни.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
С най-голямо значение за икономическите пребразувания в Европа още
от Средновековието освен ханзата е развитието на редица италиански градове-държави. Техният възход почти съвпада с търговското и финансовото дело
на ханзейските градове. Сред италианските градове и държави особено изпък
ват с търговската си и финансова мощ Венецианската и Генуезката република.
Техни търговци и корабопритежатели практически монополизират търговията
и търговските пътища в Средиземноморието. По този повод Димитров и Първанов (2009) пишат: „Венеция и Генуа са основни търговски пристанища на
Европа, свързващи я с първия световен търговски път – „Пътят на коприната”.
А Флоренция, през 13 век е големият финансов център на Средновековна Европа”. В тези италиански градове са създадени и някои от основните счетоводни
понятия като „дебит”, „кредит”, „салдо”, „ломбард” и др., както и първообразът на съвременното счетоводство и финансова дейност. Значението на тези
градове спада след блокирането на търговия с Изтока от османските турци и
особено след откриването на Америка (1492 г.) и достигането по море до Индия
(1498 г.), с което намалява, а и по-късно и загубват предишното си монополно
финансово и търговско положение в Европа.
След ХVІ век започва възходът на някои други западноевропейски градове,
като Ротердам, Антверпен, Амстердам и други в Нидерландия, който основно се дължи на създадената Остиндийска компания, осъществяваща търговски
връзки с Азия. Оттам започва внос на подправки, памук, ценна дървесина, чай,
скъпоценни камъни и други стоки. Тези суровини стимулират широкото развитие на манифактурното производство. Именно в тази страна се прехвърля
основната банкерска дейност на „старите капитали” от Венеция и по-специално на кредитирането. От натрупаните финансови ресурси се възползват
под формата на кредити Франция, Испания, както и Хабсбургите, управлявали
Свещената Римска империя, които са били финансово обезкръвени от продължителните религиозни и други войни помежду им. В този период възниква и
борсовата търговия.
В началото на ХVІ век се създава конкурентната Британска Източноиндийска
компания, която осъществява интензивна търговия и внос на изброените, както
и на други стоки от Индия, в която англичаните постепенно изтласкват от там
португалските и нидерландските фактории (опорни търговски пунктове). Тази
компания, която е имала и свои въоръжени сили, проправя пътя за британското
завоюване на Индия. Търговията и особено въвеждането на някои технически постижения след ХVІІ век, разширяването на кредитното дело, борсовата търговия,
новите пазари в завоюваните колониални владения и окончателното отпадане на
натуралната размяна, засилват рязко ролята на парите, с което се поставят солидни
основи на пазарните отношения. Създават се и големи банки, като Английската
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банка (Bank of England) и други, които се превръщат в световни финансови институции. Нейното значение е много голямо и в нашето съвремие. Създават се и други банки и се разширява борсовата търговия. Всичко тези фактори водят до превръщането на Лондон, Манчестър, Ливърпул, както и други европейски градове,
в големи финансови и индустриални центрове, които стимулират развитието на
своите страни. Същевременно те оказват силно влияние на тогавашната световна
търговия. Лондон и днес е световен финансов и борсов център. Други важни финансови средища от този период в Европа са Франкфурт, Париж, Виена и Милано.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Личната (индивидуалната) и/или обществената мотивация е много силен
фактор за социално-икономическото развитие, на което невинаги се обръща
внимание. Първоначално се появява личната мотивация на отделните хора, която ги стимулира да предприемат едни или други действия съобразно желанията
и възможностите им в сферата на създаването на най-различни стоки и услуги.
В исторически план не е възможно да се определи времето на поява на тази мотивация. Най-логично е да се предположи, че първоначално възниква необходимостта от осигуряване на възможности за задоволяване на личните и семейните
потребности. На по-късен етап се появява определен излишък от стоки или услуги, който даденият производител не може да потребява лично или в рамките
на семейството и в резултат на това се създава възможност за реализирането му
на пазара. Полученият паричен еквивалент позволява вече да се образува определен размер на това, което по-късно ще се нарече „капитал”.
Народите от Западна Европа, след като постепенно се изплъзват от догмите
на църквата и абсолютизма на монарсите, започват да ускоряват своето стопанско развитие. Дори онези европейски народи, като например Унгария и Чехия,
независимо че тогава не са имали свои национални държави, получават определени възможности за такова развитие особено през ХІХ век и след това. В европейските страни прагматично се прилагат постиженията на науката и техниката, строят се железопътни линии, започва използването на електричеството,
усъвършенства се банковото дело и т.н. В много случаи всичко това е резултат
основно от дейността на отделни лица, които държавата подкрепя и насърчава.
Националните и държавните органи на тези страни закрилят и поощряват установяването и разширяването на пазарните механизми, откъдето започва постепенно да се повишава и равнището на живот на техните народи. Разширява
се мрежата от градове като центрове както на стопанското развитие, така и на
образованието, науката и здравеопазването.
За разлика от тях, народите от Югоизточна Европа (главно на Балканския
полуостров) са векове под гнета на една изостанала феодална империя, която
е доста назад в цялостното си развитие. Въпреки това много българи от онази епоха, известна като Възраждане, в резултат на индивидуалните си усилия,
упоритост и пазарен усет успяват в своята стопанска дейност. Неизживените
обаче закостенели остатъци от феодализма и неразвитите финансови, пазарни,
правни и други органи и структури са причина те да не могат да реализират в
пълна сила своите способности.
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Друг, много важен, основен фактор, задържащ развитието на страните от
Югоизточна Европа, бившите социалистически страни, е десетилетното тоталитарно управление, отличаващо се най-вече с държавна собственост, липса на
изразена индивидуална свобода, господството на комунистическата идеология,
налагана от съответните комунистически партии, както и от някои други унаследени предпоставки. В значителна степен това изоставане на някои от страните членки на ЕС като България се дължи на тези исторически фактори, чието
действие все още има определена рефлексия. Докато страните основателки на
ЕС стават „двигателя” на европейското развитие, в други части от континента,
като Северна, Южна и особено Източна и Югоизточна Европа, се наблюдава известно изоставане. Това изоставане обаче не е еднакво. Относително по-голямо
е изоставането на бившите социалистически страни членки на ЕС, въпреки че
и между тях се наблюдават определени различия в социално-икономическото
им развитие.
ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ
Преди да се премине към по-подробен сравнителен анализ, е полезно да
се направи преглед на вече съществуващи групировки от държави в рамките на
ЕС (фиг. 3).

Фиг. 3. Страни членки (основатели) на Европейската икономическа общност
(Общ пазар) – 1957 г.
2 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Четири от влизащите в Г-7 държави – Германия, Франция, Великобритания
и Италия, са и най-силно развитите в стопанско отношение европейски държави. Същевременно те са и сред 10-те световни икономически сили. Всяка от тях
създава БВП в обем от над $ 2 трл. годишно. Тези страни рязко се открояват
в икономическото пространство на ЕС, а и на Европа като цяло. Изброените
страни, без Великобритания, са и участници в Еврозоната, в която освен тях,
влизат още други 15 държави от Западна, Централна и Южна Европа, както и
Финландия и Балтийските държави.
Много важна група е Еврозоната, която се създава през 1999 г. по силата
на чл. 140 от Договора от Маастрихт (https://www.europarl.eu). По този начин се
въвежда европейската парична единица евро като общо разплащателно средство между страните членки. Целта е постепенно уеднаквяване на паричната
политика на централните банки на страните. За да бъде приета дадена страна от
ЕС в тази зона, тя трябва да отговаря на съответни предварителни условия, поради което тази парична единица не се въвежда едновременно в целия ЕС. Това
е сравнително продължителен процес, който е в развитие и днес. Цялостната
координация и управление на паричните потоци и политика е възложена на Европейската централна банка във Франкфурт на Майн (Германия), която емитира
банкнотите, докато отделните държави имат право да създават монетите и върху тях да поставят свои национални символи. Към 1 януари 2020 г. в Еврозоната
членуват 19 държави (фиг. 4). Извън нея са три страни – Обединеното кралство,

Фиг. 4. Страни членки на Еврозоната
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Дания и Швеция, въпреки че отговарят на критериите за членство. Създаването
на еврото силно влияе на международните търговски плащания и финансови
операции в световен мащаб. Тази парична единица засилва престижа и значението на ЕС, тъй като е втората по разпространение световна валута за търговски и финансови операции. Това се доказва от данните на Международния
валутен фонд (МВФ). От 01.10.2016 г. досега процентното разпределение на
световните валути в т.нар. „кошница” на МВФ е, както следва: долар (САЩ) –
41,73; евро (ЕС) – 30,93; юан (Китай) – 10,92; йена (Япония) – 8,33, и британски
паунд (Обединено кралство) – 8,09 % (https://www.investor.bg).
И докато посочените наддържавни структури са създадени въз основа на
определени сравнително близки постигнати стопански и финансови резултати
по силата на нормативна уредба на ЕС, от няколко години се появи и едно друго
нестопанско и неформално образувание – т.нар. „Вишеградска четворка” (Унгария, Чехия, Словакия и Полша). Тези страни имат някои политически и други
различия и позиции по отношение на политиката, регламентите и действията
както на Европейската комисия, така и на ЕС като цяло.
Въпреки по-късната си индустриализация и модернизация в миналото,
скандинавските страни и особено Швеция постигнаха определено догонващо
развитие, като в някои отношения, особено в социалната сфера, са сред най-напредналите държави не само в Европа, но и в света.
Като се имат предвид постигнатите постижения, държавите в ЕС, експертно според авторите, могат да се поставят в няколко относително близки по икономически показатели политико-икономически географски групи:
1. Западноевропейски страни основателки на ЕС (фиг. 3);
2. Скандинавски (северноевропейски) блок (Швеция, Дания, Финландия);
3. Средноевропейски държави, или Вишеградска четворка (Унгария, Чехия, Словакия, Полша);
4. Южно- и източноевропейски страни (Словения, Хърватия, България,
Гърция, Румъния, Малта, Кипър);
5. Иберийски държави (Португалия, Испания);
6. Балтийски страни (Естония, Латвия, Литва).
Друго групиране обхваща страните от Шенгенското пространство (Шенген
е малък град в Люксембург), в което е постигната договореносттта между тях,
създадено през 1985 г., но започва да функционира10 години по-късно поради
необходимостта от определена подготовка. Сега в него участват 25 държави,
четири от които не са членки на ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн), докато две от страните – Обединеното кралство и Република Ирландия,
отказват да се присъединят (фиг. 5). В това пространство са премахнати паспортните и митническите проверки по границите на страните членки, което
значително улеснява контактите между тях.
При разглеждане на различията, особено между бившите социалистически
страни и останалите държави от ЕС, не може да се подмине най-съществената
разлика, а именно господстващият тоталитарен държавен строй в тях, установен по съветски модел след Втората световна война. Неговите остатъци все още
не са изживени изцяло и това ще бъде по-продължителен процес не само в икономиката, но и в психологическите нагласи на народите от тези страни. Ярък
пример в това отношение са все още наблюдаваните различия между двете час19

Фиг. 5. Шенгенско пространство

ти на Германия, чиито шест източни провинции бяха в съветската окупационна
зона, която през октомври 1949 г. е преобразувана от Съветския съюз във втора
германска държава – Германска демократична република.
Освен определени междугрупови социално-икономически различия отчетливо съществуват и вътрешногрупови разлики. Обособените групи не са хомогенни и това е нормално следствие от нееднаквото им социално-икономическо
и обществено развитие през отделните исторически периоди.
Както всяка организация, и ЕС се променя в съответствие както с вътрешното си развитие, така и спрямо общите световни глобализационни процеси.
Определени проблеми възникват и поради намерението за напускане на съюза
от Обединеното кралство. Освен това посочените институционално обособени
групи от държави (Еврозона, Шенген и др.) и неучастието на останалите страни в тяхното функциониране обективно прокарва определени разграничителни
линии. Всичко това поставя на дневен ред въпросите за бъдещето на ЕС с цел
не само постигане на относително равновесно развитие между страните, но и
за мястото и ролята му в света като мощна интеграционна икономическа сила.
Все по-очевидна става необходимостта от промени в начина на функционирането на ЕС. Реформите са неизбежни с оглед бъдещото му развитие. Вече
започва процес на преосмисляне на сегашното състояние на това наддържавно
образувание.
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От 1 март 2017 г. на страните от ЕС е представен проект за обсъждане на
бъдещото му развитие в краткосрочен хоризонт до 2025 г., наречен Бяла книга,
чиито варианти са цитирани по-долу.
Изходната предпоставка, върху която е създаден този проект, е убеждението, че 27–те страни (без Обединеното кралство) ще съществуват заедно като
единно цяло. Вече има различни схващания и хипотези как да се осъществява
това развитие. В Бялата книга са предложени пет сценария, което не означава,
че не могат да се предложат и други варианти. Накратко те ще обхващат следното:
Сценарий 1: Продължаваме, както досега.
Според него ЕС-27 „продължава да съсредоточава усилията си върху
работните места, растежа и инвестициите, като укрепва единния пазар и
увеличава инвестициите в цифровата, транспортната и енергийната инфраструктура...” (стр. 16).
Сценарий 2: Остава само единният пазар.
Този вариант предвижда, че „функционирането на единния пазар се превръща в основна причина за съществуването на Е – 27”. (стр. 18).
Сценарий 3: Тези, които искат, да правят повече.
В този случай „ЕС дава възможност държавите членки да правят повече заедно в специфични области” (стр. 20). Има се предвид сътрудничество
във военната и разузнавателната област, борбата с тероризма и организираната
престъпност и някои други дейности.
Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно.
Съгласно този сценарий „ЕС-27 засилва работата си в области като иновациите, търговията, сигурността, миграцията, управлението на границите
и отбраната” (стр. 22). Това означава съсредоточаване върху постигане на повече и по-бързи резултати в тези избрани области, като прави по-малко в други.
Сценарий 5: Правим много повече заедно.
Признава се, „че нито С-27 в сегашния си вид, нито европейските държави поотделно са достатъчно добре подготвени, за да се справят с предизвикателствата на днешния ден, държавите членки решават да споделят повече
правомощия и ресурси е да вземат повече решения заедно във всички области”
(стр. 25). В този вариант се предвижда „на международната сцена Европа говори с един глас и действа единно в сферата на търговията и има общо представителство на повечето международни форуми. Европейският парламент има
последната дума по отношение на международните търговски споразумения.
Отбраната и сигурността са приоритет“. В условията на пълно взаимно допълване с НАТО се създава Европейски съюз за отбрана.
От разглеждането на тези 5 сценария може да се направи извод, че с най-голямо значение за бъдещото ефективно функциониране на ЕС, е последният
пети, тъй като при останалите предмет на внимание са отделни области и сектори за вземането на съответни решения и предприемането на действия за тяхното осъществяване. Това трябва да обсъдят и решат самите страни, след което
Европейската комисия и Европейският парламент да приемат общо решение за
бъдещето на ЕС – 27 до 2025 г.
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СЪВРЕМЕННА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО
Според съвременните разбирания за развитие на Европейския съюз и Европейското политическо пространство се предвижда до 15 години да бъдат
формирани три зони на пространствена диференциация. Доктрината развива
тезата, че Европа или ще се промени, или ще поеме курс към постепенно и
поетапно разпадане. Политическото устройство ще се променя поетапно през
следващите години:
Първи „широк” кръг, който ще обхваща и страни извън 27-те членки на ЕС
– нещо междинно между ЕС и сегашния Съвет на Европа (Съветът на Европа
включва 47 държави и е създаден на 5 май 1949 г. в Лондон в Двореца Сейнт
Джеймс).
Договорът от Лондон, или Уставът на Съвета на Европа, е подписан от 10
държави – Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия,
Норвегия, Швеция и Великобритания. След разпада на Източния блок в началото на 90-те към Съвета се присъединяват и държавите от Централна и Източна
Европа. Към 2012 г. в Съвета на Европа членуват всички държави от Европа без
Беларус, Казахстан, Ватикана и непризнати държави.
Втори кръг се обособява между сегашния ЕС и еврозоната (включва и
страните извън зоната – България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Полша, Румъния, Швеция, Дания, Обединено кралство).
Трети кръг се формира от страните в Еврозоната (Австрия, Белгия, Кипър,
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения,
Испания).
Първият кръг, или т. нар. „широка Европа”, ще бъде по-малко интегрирана
от ЕС, но ще държи много на европейските ценностите. В този кръг ще включва
като членове или чрез споразумения за по-тясно асоцииране Турция и Русия с
цел постигане на дълготраен мир в Европа и по-висока конкурентност на другите икономически центрове – Китай и САЩ.
Вторият кръг ще има силен единен пазар, с политика на суверенитет, търговска политика, политика в областта на изследванията и иновациите, както и с
реална свобода на придвижването във включените в него страни.
Третият кръг ще бъде условно наречен „сърцето на реактора“, с обща валута и много по-интегриран трудов пазар, както и с реално социално сближаване.
Страните, участващи в него ще следват параметрите на еврозоната.
В много висока степен тази концепция се подкрепя и от финансовите показатели на страните в Европа (БВП, БВП на глава от населението).
ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО БВП
(ПО ДАННИ ОТ МВФ – 2018 Г. (МЛН. USD)

1. Първа група (ядро) – с БВП над 1 000 000 млн. USD:
– от ЕС: Германия (4 000 386), Великобритания (2 828 644), Франция
(2 775 252), Италия (2 072 201), Испания (1 425 865);
22

– други: Русия (1 630 659).
2. Втора група (широк център) – с БВП между 1 000 000 и 100 000 млн.
USD:
– от ЕС: Нидерландия (912 899 ), Полша (586 015), Швеция (551 135), Белгия (533 153), Австрия (457 637), Ирландия (372 695), Дания (350 874), Финландия (275 321), Чешка република (242 052), Румъния (239 851), Португалия
(238 510), Гърция (219 097), Казахстан (170 539 ), Унгария (155 703), Словакия
(106 585);
– други: Турция (766 428), Швейцария (703 750), Норвегия (434 937), Украйна (124 603).
3. Трета група (периферия) – с БВП между 100 000 и 5 000 млн. USD:
– от ЕС: Люксембург (68 770), България (64 963), Хърватия (60 688), Словения (54 242), Латвия (53 323), Литва (34 881), Естония (30 312), Кипър (24 492),
Малта (14 505);
– други: Беларус (59 643), Сърбия (50 651), Азербайджан (45 418), Исландия (25 882 ), Босна и Херцеговина (19 881), Грузия (16 324), Албания (15 202),
Северна Македония (12 669), Армения (12 411), Молдова (11 404), Косово
(6650), Черна гора (5402).
Анализът показва обособяването на ясно изразен център в Западна Европа
по оста Германия-Франция-Великобритания-Италия-Испания (фиг. 6).

Фиг. 6. Пространствена детерминация и групиране на сраните в Европа по БВП
(по данни от МВФ – 2018 г. (млн. USD)

23

ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА
(БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, USD ЗА 2016 Г.)

– Първа група – БВП на глава от населението над 40 000 USD: Люксембург
(100 739), Швейцария (79 888), Норвегия (70 868), Ирландия (64 175), Исландия
(59 765), Дания (53 579), Швеция (51 845), Сан Марино (47 909, Нидерландия (45 638), Австрия (44 758), Финландия (43 401), Германия (42 161), Белгия
(41 272), Великобритания (40 367).
– Втора група – БВП на глава от населението 40 000 – 10 000 USD: Андора
(36 989), Франция (36 857), Италия (30 661), Испания (26 617), Малта (25 145),
Кипър (23 542), Словения (21 650), Португалия (19 838), Чешка република
(18 484), Гърция (17 891), Естония (17 737), Словакия (16 530), Литва (14 901),
Латвия (14 071), Унгария (12 820), Полша (12 414), Хърватия (12 149), Турция
(10 863).
– Трета група – БВП на глава от населението 10 000 – 1000 USD: Румъния
(9523), Русия (8748), Казахстан (7715), България (7469), Черна гора (7029), Сърбия (5426), Северна Македония (5237), Беларус (4989), Босна и Херцеговина
(4808), Албания (4125), Азербайджан (3879), Грузия (3866), Косово (3661), Армения (3615), Украйна (2186), Молдова (1900).
По този показател центърът също е в Западна Европа (Германия-Великобритания), но към него се включват и Скандинавските страни (фиг. 7).

Фиг. 7. Пространствена детерминация и групиране на страните в Европа по данни
на Световната банка (БВП на глава от населението, USD за 2016 г.)
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ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО ДАННИ НА ООН
(БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, USD ЗА 2016 Г.)

Първа група – БВП на глава от населението над 40 000 USD: Монако
(168 004), Лихтенщайн (164 437), Люксембург (101 835), Швейцария (79 609),
Норвегия (70 617), Ирландия (64 497), Исландия (60 966), Дания (53 730), Швеция (50 687), Сан Марино (47 910), Нидерландия (45 753), Австрия (44 857), Финландия (43 339), Германия (42 456), Белгия (41 199), Великобритания (40 249).
– Втора група – БВП на глава от населението над 40 000 – 10 000 USD:
Андора (36 987), Франция (36 826), Италия (31 279), Испания (26 695), Малта
(25 616), Кипър (23 631), Словения (21 517), Португалия (19 750), Чешка република (18 406), Естония (17 782), Гърция (17 230), Словакия (16 489), Литва
(14 707), Латвия (13 993), Унгария (12 900), Полша (12 332), Хърватия (12 159),
Турция (10 863).
– Трета група – БВП на глава от населението 10 000 – 1000 USD: Румъния
(9439), Русия (8655), Казахстан (7705), България (7465), Черна гора (6958), Сърбия (5426), Северна Македония (5163), Беларус (5001), Босна и Херцеговина
(4808), Албания (4054), Азербайджан (3892), Косово (3811), Грузия (3651), Армения (3615), Украйна (2099), Молдова (1668).
Паралелният анализ на същия показател по данни на ООН (фиг. 8)
потвърждава резултатите, базирани на данните от Световната банка.

Фиг. 8. Пространствена детерминация и групиране на сраните в Европа по данни
на ООН (БВП на глава от населението, USD за 2016 г.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на направения анализ се разкрива определена диференциация
на страните в Европа. Обособява се ядро на страните с висок БВП и БВП на глава от населението в три области - западна Европа (Германия, Великобритания,
Нидерландия, Белгия, Ирландия, Швейцария и Австрия), северна Европа (Норвегия, Швеция, Финландия, Дания и Исландия) и Югозападна Европа (Италия
и Испания).
Към всяка една от тези области може да се обособи определена зона на гравитиране на останалите страни в Европа – 1. Към Западна Европа гравитират
страните от Централна и Югоизточна Европа (Полша, Чешка република, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, България и др.); 2. Към Северна
Европа - страните от Прибалтика (Естония, Латвия, Литва); 3. Към Югозападна
Европа – Португалия и Гърция.
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ГЛОБАЛНОТО ГЕТО – УРБАНИСТИЧНА ХИПЕРТРОФИЯ.
РЕАЛИИ И ФИКЦИИ1
Красимир Асенов2
Настоящата публикация представлява един по-различен поглед върху урбанистичните процеси, които несъмнено са част от основните фактори, водещи до появата на
гетото като феномен. Осветяването на определени фрагменти от феномена глобално
гето, от друга страна, позволява част от българските гетоизирани градски структури да
се имплементират и позиционират на голямата карта на световното гето.
Ключови думи: глобално гето, slums, урбанистична хипертрофия, гетоизирани
градски структури

THE GLOBAL GΗΕΤΤΟ – URBAN HYPERTROPHY.
REALIA AND FICTIONS
Krasimir Asenov
Abstract: Thе paper attempts present a different perspective on urban processes, which
are undoubtedly one of the main factors for the ghetto phenomenon to occur. Shedding
light on certain fragments of the global ghetto phenomenon, on the other hand, allows the
positioning of some of the Bulgarian ghettoized urban structures on the global map of world
slums. Defined usually as pockets of poverty, areas of invisible geography, slums, ghettos,
etc., these loci of the city are distinguished by their diversity and vitality. Located along the
entire oikumene, those city quarters have distinctive features through which they can be
typologized as urban structures which share a certain set of common features. Undoubtedly,
ghettoes have properties that allow them to be an integral part of the binary oppositions,
such as “city – ghetto”, “center – periphery”, “poor – rich”, “culture - subculture or counter
culture”.
Keywords: global ghetto; slums; urban hypertrophy; ghettoized urban structures;
1
Изследването е проведено в рамките на проект „Пространствена сегрегация и отражението й върху социалната интеграция на ромите в Харман махала, гр. Пловдив“, финансиран от Фонд
научни изследвания, договор № ДН15 /7.
2
Общинска администрация - Пловдив; krasimirasen@gmail.com
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ВЪВЕДЕНИЕ
Пространствен конструкт, социална структура или културен феномен – каква е природата на гетото? Отговорът на този въпрос може да бъде само вариативен. Трудно е да се даде универсална дефиниция за този феномен. Формирането
на гетоизираните градски структури (ГГС) е процес, чийто генезис все още
не е достатъчно добре изучен. Въпреки големия интерес към темата от страна
на изследователи от различни области на науката, все още липсва еднозначна
дефиниция за феномена гето. ООН признава, че проблемът с идентификацията
и класификацията на бедните квартали започва с липсата на съгласувано определение за това, какво e беден квартал, slum, гето и пр.
За първа публикувана дефиниция на термина „slum“ се сочи тази във
Vocabulary of the Flash Language (Речник на уличния език) на Джеймс Харди
Ваукс от 1812 г., където той е синоним на рекет или престъпна дейност. По време на холерата от 30-те и 40-те години на XIX век обаче slum се определя като
място, в което бедните живеят, а не нещо, с което се занимават Като цяло по
това време общото мнение е, че всички slums са смесица от разрушени жилища,
пренаселеност, бедност и пороци. Авторите на Slums of the World - доклада на
ООН, отхвърляйки викторианските клевети, запазват класическото определение: пренаселеност, некачествено или незаконно строителство, недостатъчен
достъп до чиста вода, канализация и несигурност на владението (Davis, 2004).
Повече от век дебатът относно природата и генезиса на феномена гето (или
slums) е все още актуален. Някои изследователи определят гетото според неговата популация (Massey, Denton, 1993). Те приемат, че то е квартал, изграден
от малки паянтови къщи, обитавани предимно от хора, представители на една
група. Други автори, като Wacquant (1997) например, приемат, че гетото не е
квартал, а форма на организация. Той смята, че е етнически хомогенен анклав,
който задържа и затваря в себе си всички членове на една подчинена група и
нейните институции, като по този начин ги отделя от града (Wacquant, 2008).
Друга интересна теза (релевантна за по-голямата част от ГГС, разглеждани в текста) развива Mario (2008), който твърди, че една урбанизирана структура може
да се трансформира в гето само чрез доброволния акт на неговите обитатели,
т.е. става дума за процеса на самогетоизация.
Различното интерпретиране на термина гето (в исторически аспект – венецианските, варшавското и останалите гета, изградени от нацистите; в расов
аспект – африканските и афроамериканските; в етнически аспект – ромските/
циганските; кюрдски и т.н.; в религиозен аспект – напр. мюсюлмански) създава
широката палитра от възможности за неговото тълкуване и прилагане (Kaplan,
1994). Това обаче хаотично и механично имплантиране на термина в научната литература, в медиите, във всекидневното общуване и пр. допълнително засилва полисемантичния му характер. В „Антропология на „гетото…“ (Асенов,
2018) в семантичен и пространствен дискурс достатъчно обстойно е разгледан
генезисът на едно локално гето. Обикновено, когато се търсят корените на този
феномен, се стига до Венецианското гето. На 29 март 1516 г. Папа Лъв Χ изисква от градската управа да изсели всички евреи от Република Венеция. Съветът
на Десетте – органът на управление на републиката, по предполагаеми причини
приема друго решение – заселва всички евреи на остров, в близост до Getto
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Nuovo (новата леярна) в района Канареджо. Оттук се възприема и терминът
гето. От друга страна, при по-внимателен прочит на историческата фактология
за първоначално принудително пространствено сегрегиране на евреите се отбелязва 1239 г., когато в Арагон е издаден указ, според който те се задължават да
живеят само в обособени квартали (Штереншис, 2008), в които също, както и
във Венецианското гето, други общности нямат право да живеят.
Липсата на универсален определител и единна дефиниция за гето поставя сериозни ограничения относно свободното използване на термина. Полисемантичният му характер е в основата на избора на обекта и предмета на настоящото изследване – етнически обособените махали в гр. Пловдив и в България,
определени като гетоизирани градски структури. Въпреки че по някои атрибути тези махали могат да се доближат до „западното“ гето, по други показатели
те са далеч от смисловата натовареност, която носи терминът гето в другите
култури.
За целите на статията са използвани изследвания (2015–2018 г.), направени предимно в пловдивските етнически обособени махали: Столипиново,
Шекер махала, Арман махала и Аджисан махала; асеновградската махала Лозница, кв. Изток – Пазарджик и др. Използвани са още методът на анализ на
документи, научна литература и периодичен печат, както и визуалноантропологичният метод.
ГЛОБАЛНОТО ГЕТО И УРБАНИСТИЧНАТА ХИПЕРТРОФИЯ
Петстотин години след формирането на първите гета неолиберализмът в
постиндустриалното общество подхранва глобалната миграция към градовете,
където голяма част от „новите граждани“ обсебват части от градските пространства, в които пренасят своята субкултура. Създавайки нови социално-пространствени (етнически, конфесионални и пр.) конструкти, те се явяват реална
опозиция на града – формират новия пролетариат.
Светът се урбанизира по-бързо, отколкото първоначално е предвидено от
Римския клуб в неговия известен малтусиански доклад „Граници на растежа“
от 1972 г. (World Urbanization Prospects…).
Действително след 1950 г. градовете поемат две трети от нарастването на
броя на световното население и към днешна дата градското население се увеличава с милион всяка седмица (Davis, 2004). Броят на градското население
(3,2 млрд. д. – 2005 г.) е по-голям от общия брой на населението на света, отчетен през 1960 г. Същевременно населението в селските райони в света достига
своя максимален брой (3,2 млрд. д.) и ще започне да намалява след 2020 г. В
резултат на тези тенденции бъдещото увеличение на световната човешка популация, която се очаква да достигне връх от 10 млрд. през 2050 г., ще се случва
изцяло в градовете (World Urbanization Prospects…). Докато през 1950 г. 30 %
от населението на света живее в градските райони, през 2000 г. делът му нараства до 47 %, или 2,9 млрд. д., и се прогнозира да достигне 60 % до 2030 г.
(5 млрд. д.) (World Urbanization Prospects…). На фиг.1. се проследява динамиката в съотношението между градското и селското население на света за период
от 100 години (1950–2050 г.).
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Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division (2018a), World Urbanization Prospects 2018.

Фиг. 1. Нива на градското и селското население в света (1950-2050 г.)

Приема се, че са известни причините, които мотивират милиони хора да
мигрират от селата към периферията на средноголемите градове (до 500 000
хил. д.). Оказва се обаче, че урбанизацията и в частност миграционният процес
е значително по-дълбок и многопластов. Зад маската на икономическата миграция се крият все още неизследвани достатъчно добре процеси и явления, които
подтикват милиони човешки същества към търсене на „новата обетована земя“.
Непрекъснато значителни маси от населението се придвижват към средноголемите градове и мегаполисите.
Както историческото преселение на евразийски племена през II–VII век,
така и новите глобални миграционни процеси имат ясни причини и очертани
посоки. Ако днес като причини за Великото преселение на народите през VI–
VII век се изтъкват хуните, засушаванията на степите или мини „ледниковият
период“, то за модерното преселение на народите причините са други – политически, икономически, развиващите се технологии и др. В различните части
на света те са различни – ако в Африка например, на юг от Сахара и Близкия
изток (откъдето са основните мигранти към Европа), Латинска Америка и части от Азия, урбанизацията без растеж (миграция към градове в икономически
регрес) не е толкова поради железния закон на развиващите се технологии, а е
по-скоро наследство от една глобална политическа конюнктура, то в страните
от Третия свят причина е дълговата криза от края на 70-те години на ХХ в. и
последвалото, ръководено от МВФ, преструктуриране на икономиките им през
80-те. Трябва да се допълни, че за един 30-годишен период (от 1960 г. до 1993 г.)
урбанизацията в Третия свят поддържа главоломен темп от 3,8 % на година
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въпреки сриващите се реални доходи, рязко покачващите се цени и високите
нива на безработица (Gugler, 1997). Това неестествено разрастване на градовете
противоречи на каноничните икономически модели, които в близкото минало
предричат, че лошите отзиви заради рецесията в града би трябвало да забавят
или дори да обърнат миграцията от селата. Не е тайна, че политиките на дерегулация и „деселянизация“, налагани от МВФ (вече и от Световната търговска
организация), които катализират процесите по интензивната миграция на излишната работна ръка в направление от селата към градските центрове, влияят
например в градовете в Кот д’Ивоар, Танзания, Габон и пр., чиято икономика се
свива от 2 % до 5 % годишно, да продължават да поддържат ръст на градското
население в резултат от вътрешната миграция в посока село-град от 5 % до 8 %
на година (Simon, 2004). Ръстът на градското население въпреки стагнацията
или отрицателния икономически растеж на градовете е окончателната форма
на това, което някои изследователи наричат „свръхурбанизация“ (Gugler, 1997).
Това е само една от няколкото неочаквани пътеки, по които неолибералният световен ред насочва урбанизацията, която продължава от хиляди години (Davis,
2004). Друга реализираща се вече алтернатива е миграцията към градовете на
проспериращия Западен свят.
Селско-градската миграция и трансформирането на селските населени
места в градове са важни фактори за високия прираст на населението, очакван
в градските райони на по-слабо развитите страни през следващите тридесет
години. В комбинация с тенденциите за намаляване нивото на плодовитост тези
промени ще доведат до евентуално намаляване броя на селското население на
по-слабо развитите региони, чийто темп на прираст се очаква да има отрицателни стойности за първи път през 2025-2030 г. Следователно се очаква броят
на селското население на по-слабо развитите региони да достигне максимални
стойности около 2025 г., след което да започне да намалява, подобно на селското население на по-развитите региони след 1950 г., където процесът на урбанизация през 2000 г. вече е много напреднал и където 75 % от населението
живее в градските райони. Въпреки това се очаква концентрацията на население в градовете да се увеличи още повече, така че до 2030 г. 83 % от жителите
на по-развитите страни се очаква да станат градски обитатели (United Nations
Population Division…). Колкото до самия градски растеж – той е силно обвързан с бедността и нарастване броя и големината на бедните квартали (State of
the World‘s Cities 2010/2011). Твърде e вероятно в света да има повече от четвърт милион такива квартали. Само петте големи метрополиса на Южна Азия
(Карачи, Бомбай, Делхи, Калкута и Дака) обхващат 15 000 отделни общности,
живеещи в бараки с общо население от 20 млн. д. Още по-голям брой население
е струпан в такива жилища в Западна Африка, Мала Азия и Етиопското плато;
в полите на Андите и на Хималаите; встрани от небостъргачите на Мексико,
Йоханесбург, Манила, Сао Паоло и по бреговете на реките Амазонка, Нигер,
Конго, Нил, Тигър, Ганг, Иравади и Меконг. Независимо от това къде са разположени, тези жилища се характеризират с подчертана еднаквост, макар и с
различни имена: bustee в Калкута, chawl и zopadpatti в Бомбай, katchi abadis –
Карачи, kampong – Джакарта, iskwater – Манила, shammasa –Хартум, umjondolo
– Дърбан, intra-murios – Рабат, bidonville – Абиджан, baladi – Кайро, gecekondu
– Анкара, conventillo – Кито, favelas на Бразилия, villas miseria – Буенос Айрес,
31

colonias populares – Мексико Сити. Това са суровите антиподи на повсеместните фантастични пейзажи и жилищни комплекси, в които глобалната средна
класа все повече предпочита да се затваря (Davis, 2004).
Свръхурбанизацията вече не следва свръхиндустриализацията. Създадените нови социални модели на поведение вече не се вписват в класическите социологически теории. Глобалнaта миграция към средно големите градовете (не
само към мегаполисите) създава нов феномен – „глобалното гето“ – термин,
въведен от Nightingale (2003), който разглежда еволюцията на съвременното
гето във връзка с влиянието на глобалните политически конфликти върху световната икономика.
Според класическата социологическа теория от Маркс до Вебер се предвижда големите градове на бъдещето да вървят по стъпките на индустриалните
Манчестър, Берлин и Чикаго. Действително Лос Анджелес, Сао Паоло, Пусан,
а в днешно време и Сиудад Хуарес, Бангалор и Гуанджоу се приближават до
тази класическа траектория. Има обаче много южни градове, подобни на викторианския Дъблин, който, както отбелязва американският историк Емет Ларкин
(1927-2012), е бил неподражаем сред „всичките царства на гета, произведени в
западния свят през XIX век... [поради това, че] неговите гета не са продукт на
индустриалната революция. Дъблин в действителност страда повече от проблемите на деиндустриализацията, отколкото на индустриализацията между 1800 г.
и 1850 г.“ (Prunty, 1998). По подобен начин въпреки разрушената индустрия, западащите публични сектори и средна класа, Киншаса, Хартум, Дар ес Салам,
Дака и Лима са пренаселени градове. Глобалните сили, които „изтласкват“ хората от провинцията: механизацията в Ява и Индия; вносът на храна в Мексико,
Хаити и Кения; гражданските войни и сушата в Африка; глобалната трансформация на малки стопанства в големи, конкуренцията в агробизнеса в индустриални
мащаби и пр., изглежда, стимулират урбанизацията дори когато притегателната
сила на градовете е силно отслабена поради дългове и депресия (Harris, 1990).
Всяка година (между 2000 и 2010 г.) 22 млн. д. в развиващите се страни
успяват да напуснат мизерните условия на бедните квартали, но други 55 млн.
д. се заселват годишно в тях след 2000 г. В необратимо урбанизиращия се свят
90 % от нарастването на населението на градовете се осъществява в тези страни, където приблизително 70 млн. нови жители се добавят към техните градски
райони всяка година. През следващите две десетилетия градското население
на двата най-бедни региона в света – Южна Азия и Субсахарска Африка, се
очаква да се удвои, което предполага, че абсолютният брой на обитателите на
бедните квартали и неформалните селища в тези региони ще нарасне драстично. От 2000 г. населението на slums в световен мащаб нараства средно с 6 млн.
д. годишно – това означава увеличение от 16 500 души дневно. В Субсахарска
Африка 59 % от градското население живее в бедняшки райони. До 2050 г. се
очаква градските обитатели на Африка да се увеличат до 1,2 млрд. д. В Азия и
Тихоокеанското крайбрежие, където живеят половината от градското население
на света, 28 % от градското население обитава бедните квартали (Slum Almanac
– 2015/2016). Най-високият дял на жители на такива квартали е в Етиопия и Чад
(с по 99,4 % от градското население), Афганистан (98,5 %) и Непал (92 %). На
фиг. 2 е отразено съотношението на градското население, живеещо в гетата и
извън тях, по региони за 2001 г.
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Източник: Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium –
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2003

Фиг. 2. Разпределение на градското население по региони (2001 г.)
(изготвил: Н. Илиева)

В Делхи градоустройствените институции се оплакват от „гета в гетата“
– незаконното настаняване в малкото открити пространства на периферните
квартали с нови жилища, в които старите градски бедняци са насилствено настанени в средата на 70-те години на ХХ в. (този феномен се наблюдава и в Столипиново – веднага след демократичните промени в страната в периферията на
мегагетото се формират няколко нови гета: Къналъ кар, зона Шумен и пр.). В
Кайро и Пном Пен новодошлите в града завземат или наемат покривните пространства, създавайки градове – гета във въздуха (Davis, 2004).
Африка е континентът с най-висок дял жители в бедните квартали (фиг. 3.).
Най-бедното градско население вероятно е в Мапуто и Киншаса, където две
трети от жителите изкарват по-малко от цената на минималната необходима
дневна порция храна. Много градове в Африка се разрастват неконтролируемо:
Лагос – от 300 000 през 1950 г. до 10 млн. д. днес; няколко дузини малки градчета и оазиси, като например Уагадугу, Нуакшот, Дуала, Антананариво и Бамако,
днес са градове, по-големи от Сан Франциско и Манчестър (Davis, 2004).
Същите процеси се случват и в Латинска Америка, където основните градове на съответните държави дълго време монополизират растежа. Второстепенни градове, като Тихуана, Куритиба, Темуко, Салвадор и Белем, сега се
разрастват главоломно с „най-бързия растеж на градове между 100 и 500 хиляди жители“ (Miguel, Rodriguez, 1996). King (2003) в свое изследване твърди,
че повече от 85 % от градските жители на развиващия се свят са „незаконно
настанили се“. В това отношение част от гетоизираните градски структури в
Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Варна, Бургас и пр., определено са част от
3 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Източник: Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium –
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2003

Фиг. 3. Разпределение (%) на бедните квартали по държави в Африка
(изготвил: Н. Илиева)

„развиващия се свят“, защото само за сравнение в Арман махала – Пловдив, над
90 % от земята, върху която живеят обитателите й, е собственост на общината.
В другите етнически обособени ареали ситуацията не е по-различна.
Неустановената собственост на земята и/или зле стопанисваната държавна
(общинска) собственост са в крайна сметка пукнатините, през които големи групи от хора се вливат в градовете. Начините на заселване в гета варират в много
широк спектър – от високо дисциплинирани „нашествия“ в земеделски терени в
Мексико Сити и Лима до сложно организирани (но често незаконни) пазари на
жилища под наем в покрайнините на Пекин, Карачи и Найроби. Дори в градове
като Карачи, където градската периферия формално е държавна собственост,
„огромни приходи от спекулации със земя продължават да се вливат в частния
сектор за сметка на домакинствата с нисък доход“ (United Nations, Karachi).
Положението в ГГС в България (в частност в Пловдив и региона) не е много по-различна. Често формирането на тези гетоизирани структури е в резултат
34

от съвкупност от фактори, които позволяват на „гетото“ да се „случва“. ГГС
„Лозница“ в Асеновград е пример за разграбване и застрояване на земеделски
терени (фиг. 4.). През 1963-1964 г. правителството изгражда 106 еднофамилни
къщи за местното ромско население, като преди това общността е разселвана
два пъти в рамките на града. До края на ΧΧ век градските власти успяват да
задържат границите на квартала, но в първата декада на настоящия век започва
масово разграбване на земеделските земи, които се намират в съседство (фиг. 5).
Това е дело както на живеещите в основния квартал, така и на бедни и безимотни домакинства от региона. Голяма част от терените – държавна собственост, се
продават и препродават. Подобно на Асеновград, едни от най-сериозните конфликти и в ГГС в Пловдив и региона са междусъседските сблъсъци, свързани
с разграбването на вътрешното пространство в тези махали и последващото им
застрояване.
Търговията с терени общинска или държавна собственост, както и със
сгради, построени върху тези терени, е обичайно явление в ГГС. Въпреки липсата на каквато и да е документация (за собственост, технически и строителни
книжа на сградите), често при теренни изследвания се установява, че те безпроблемно се търгуват вътре в общността както в Пловдив, така и Пазарджик,
Варна, Бургас, Хасково и пр.
Действително националните и местните управленски структури обикновено се примиряват с незаконното заселване (и незаконните частни спекулации),
стига да могат да контролират политическия облик на гетата и да имат финансова полза във вид на подкупи или наеми. Без нотариални актове и собственост върху жилищата обитателите на гетата стават почти феодално зависими от
местните длъжностни и политически лица. Отказът от преданост би могъл да
доведе до насилствено изгонване или дори разчистване на цял квартал (Davis,
2004). Разбира се, тук могат да се дадат много примери както от България, така

Фиг. 4. Част от новия градски пейзаж в Асеновград – образът
на новите граждани и техният дом (собствен архив)
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2.

Източник: Google Maps

Фиг. 5. Сателитна снимка на населения с ромско население кв. Лозница – Асеновград: 1 – границите на изградения от правителството
квартал до 2000 г.; 2 – незаконно разширяване на гетоизираната
структура

Фиг. 6. Премахване на незаконни жилища в пловдивския
район Северен (собствен архив)

36

Източник: Habari Kibra Team

Фиг. 7. Разрушаване на част от Кибера – най-голямото гето в Африка

и от други държави, в Субсахарска Африка, Южна, Централна и Източна Азия
и пр. Достатъчно е да се споменат десетките жилищни постройки, съборени
през 2019 г. в с. Войводиново, област Пловдив, след политически натиск над
кмета на селото, което е класически пример за това как един криминален акт
може да бъде използван за политически цели. Във всички ГГС по време на
предизборни кампании представители на политически партии агитират населението за подкрепа с обещанието да не им бъдат съборени домовете. Почти всяка
година обаче в пловдивските махали се провеждат мероприятия за събаряне на
незаконни постройки: за последните 2 години в пловдивския район Северен,
където са локализирани две от четирите етнически махали в града – Арман махала и Шекер махала, са съборени над 30 жилищни сгради и десетки стопански
постройки (фиг. 6.)
Подобни процеси са част от всекидневието на населението на много гета
по света. Разбира се, мащабите са различни, но ситуацията, в която се поставят
жителите на съборените домове, са почти идентични: отчаяние, мизерия, безпомощност. Такава е съдбата и на около 20 000 души, които остават на улицата
в Кибера, най-голямото африканско гето, разположено в Найроби (фиг. 7). Изправено пред критики, правителството защити събарянията с пояснението, че
„само“ 2000 домакинства са засегнати и че планът за преселване на изгонените
вече е приключил (QuartzAfrica…, 2018). По различни причини подобни актове
на държавно насилие срещу лишените от граждански права общности на градските бедняци са практика във всички точки на света (QuartzAfrica, 2018).
В Столипиново, в кюстендилския ромски квартал Изток, в софийския Факултета, в Максуда – Варна, Лозенец в Стара Загора, Надежда в Сливен, Република в Хасково, Токайто в Пазарджик и пр., голяма част от населението на тези
гетоизирани градски структури живеят под постоянен страх – всеки момент могат да бъдат съборени домовете им. В част от тези махали страхът продължава
вече повече от 100 години (Арман махала-Пловдив).
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ФИКЦИИ И РЕАЛИИ – ЛОКАЛНИ ФРАГМЕНТИ
НА ГЛОБАЛНОТО ГЕТО
„Черната Венеция“ – с това име се нарича най-големият slum на африканския континент – Кибера – част от Найроби, столицата на Кения. Живеещи
с по-малко от 1 долар на ден (http://mirror.unhabitat.org/), повече от 60 % от
4-милионното населението на Найроби обитават гета, чиито площи заемат
едва 6 % от площта на града. Както в повечето случаи, правителството притежава цялата земя и само 10 % от хората в гетото притежават бараки, останалите 90 % са техни наематели без никакви права. Средният размер на барака
в този район е около 9-10 m² с наемна цена на месец около 6 англ. паунда,
а в случаите, в които има електрическо захранване, се доплащат още около
8-9 паунда. Чистата вода е оскъдна, канализация липсва, както и медицински
заведения и клиники, въпреки високите нива на ХИВ/СПИН, и се разчита на
благотворителни организации като AMREF, MSF и някои църкви. „Черната
Венеция“ – един свят на изключителна бедност – над 50 % безработица, мизерия и безнадежност съществуват на фона на невероятния лукс на Найроби и
удивителната природа на Кения.
И след този африкански Пандемониум едва ли може да се намери по-глобален прочит и отношение към наше „циганско гето“: „Американци: Столипиново е най-опасното място в света. Циганското гето изпреварва дори наркокварталите в Южна Америка“ (https://trafficnews.bg/obshtestvo/amerikantsistolipinovo-e-nai-opasnoto-miasto-sveta-22273/). Шокиращата констатация, че
най-мрачната и опасна точка на планетата е квартал Столипиново в Пловдив, е
на американската агенция The Huffington Post. Класацията е изготвена по данни
от статистиките за криминалната обстановка, брой престъпления и вероятността туристи да бъдат нападнати и ограбени за 2016 г. Именно по тези критерии
Столипиново „превъзхожда“ всички страховити места по света и оглавява класацията, наричана условно „не припарвай там, ако ти е мил животът“. Втора в
тази черна класация е столицата на Колумбия – Богота, където невнимателният
турист е подложен на много опасности. На трето място е квартал Голяново в
Москва. Освен криминалната обстановка изследването отчита и бедността в дадените райони и населени места. На четвърто, пето и шесто място в списъка на
най-опасните места са автомобилната столица на САЩ – Детройт, циганското
гето Ферентари в Букурещ и квартал Наукалпан в столицата на Мексико – град
Мексико.
Скандалните изявления на „престижния“ Daily Mail със своя двумилионен
тираж (вторият масов английски ежедневник) на 9 май 2014 г. относно обявяването на Столипиново като най-опасното място, което може да се посети,
резонират далеч извън пределите на страната. Некоректната антирейтингова
кампания срещу България и цитираните „факти“ с невярно съдържание будят
недоумение: 3234 кражби на автомобили, 141 убийства и 2462 кражби в квартала. Тези данни са много далеч от реалните стойности, които са обявени като
официална информация на районната полицейска служба, за периода 20122014 г.: 11 автомобилни кражби, които са разкрити; 3 убийства, които също са
разкрити; 670 кражби на имущество, от които 205 са разкрити и т.н. За мотивите на Daily Mail само може да се предполага, но независимо от тях фикцията,
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конструирана върху репутацията на България, е девиантен акт, недопустим в
цивилизовано общество.
Отчитайки негативното въздействие върху европейската и световната общност чрез подобен род спекулативни и сензационни „социологически“ констатации, в интерес на обективния поглед на ситуацията в българските ромски
гета е необходимо да се каже, че липсата на политическа воля и неглижирането
на много процеси се оказва удобен инструмент, механизъм за пресиране и използване на това население както за политически, така и за икономически цели.
Тези пренебрегвани процеси обаче са от изключителна важност, тъй като са
свързани с пространственото разширяване на т.нар. ромски гета; елевацията на
неформалната търговия, сивия и черния сектор в тези урбанистични анклави;
влиянието на радикални и нетрадиционни форми на религиозни учения; формирането и установяването на потестарни взаимоотношения в тези общности
и пр. Публична тайна е, че в тези гета се генерират и транзитират сериозни финансови потоци. Самото функциониране на незаконни и мощни икономически
структури в тези райони е повод за сериозни съмнения – не за професионалните
качества на организациите и институциите, отговорни за тези процеси, а повече
за причините за тяхното бездействие или за показните кампанийни акции. Не
е необходимо да се притежава силно развито въображение, за да се представи
картината на градския упадък и институционалното бездействие в голяма част
от тези махали – необходимо е да се прегледат само регионалните новини в
медиите, за да се добие представа само за контурите на процесите в тези урбанистични „клоаки“ (според Дойче веле) (https://www.dw.com/bg/....).
Разбира се остават още много въпроси, които не намират своите отговори. През последните години от европейските фондове и националния бюджет
са усвоени повече от 2 млрд. лева за интеграция (вече нарицателен термин)
на българските ромите, а резултатите са отчайващи. Почти всички средства,
отпуснати за ромското включване, не достигат до ромското население. Неформалните лидери в ромските общности, съвместно с НПО и със съдействието
на институции от всички нива, отклоняват колосални суми, предназначени за
интервенции в ромските общности. Тези лидери саботират и забавят процесите
за пълноценното включване на ромите в макрообществото поради съвсем естествени каузални причини – докато има неграмотни и бездомни роми, ще има
проекти и средства за „усвояване“. Често съвместяват и политически функции
– изпълняват политически поръчки, агитират, включват се в политически листи
и предизборни кампании, разпределят ресурси и т.н. Неформалното лидерство
в ромските гетоизирани структури в по-голямата си част придобива династични характеристики – предава се по наследство, подобно на каста. Разбира се
те не са единствените фигури, които имат грижата да „подпомагат“ бедното и
неграмотно население на етническите квартали. За техните гласове и доверие
се борят и местните политически лидери. Често неграмотни или със съмнително образование, те са ефективен инструмент за преливане или отклоняване
на местния вот – в зависимост от предварителните договорки с политическите
субекти. Но приоритет остават личните амбиции и приходи на лидера. Не са
за подценяване и фигурите на квазирелигиозните водачи в общността. Въпреки прокламираните процеси на радикализация и фундаментализация, голяма
част от населението на ГГС в Пловдив, Асеновград, Варна, Бургас, Хасково и
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пр., изповядващи исляма, са номинално религиозни, практикуващи на битово
ниво, без връзка с по-високи теологически пластове. Същото е в сила и за религиозните водачи в общността – без религиозно образование, със съмнителни
познания на религиозната догматика, но умело материализиращи влиянието си
над населението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нереалистично е, ако таим надежда, че миграционните и урбанистичните
процеси в своя негативен аспект ще пощадят или заобикалят българските гета.
Глобалните процеси и „смъртта на географията“ (като метаморфоза на безкрайно скъсените пространствени дистанции) създават феномени, немислими до
преди половин век.
Въпреки че Европа е засегната сериозно от мигрантските вълни, тя засега
е пощадена от синдрома на „експлодиращите“ градове (exploding city – разрастващи се неконтролируемо градове, като Лагос например – за половин век от
300 000 д. през 1950 г. до 10 000 000 д.), колапса на средната класа, милионните
гета с потресаваща бедност и мизерия и пр. Отчаяните мерки, които предприемат европейски политически лидери, често остават непонятни и нелогични
за голяма част от населението на стария континент единствено поради неспособността му да види глобалната картина на света. Преди повече от 100 години
германският философ и историк Освалд Шпенглер (1994-1995) предсказа края
на западната цивилизация. Липсата на необходимото количество пасионарност
(Гумильов, 2007) е предпоставка за загуба на социален импулс и затихване на
социалните жизнени функции. Затова и всички мерки, които се предприемат
относно мигрантския поток в Европа, имат една единствена цел – внасяне отвън на онзи демографски – творчески импулс, който може да отложи колапса на
западната цивилизация.
Eдни от най-важните предизвикателства, които стоят пред съвременните
световни градове, са свързани с увеличаване на неравенствата и социално-пространствените поляризации. Те са резултат от продължителното взаимодействие
между специфични пространствени модели и социалните, икономическите, политическите, природногеографските и институционалните трансформации, от
една страна, и от поведението на различните участници и предоставените им
възможности, от друга (Илиева, Асенов, 2016).
Отчитайки универсалните и регионалните особености на отделните фрагменти – частите на глобалното гето – локалните гета, се отчитат и невероятни
мрежи от зависимости между гетото и полиса. Пропастта между доходите, асимитричното разпределение на властовите, икономическите, природните и пр.
ресурси, явните и скритите инструменти на глобалния неолиберализъм ще продължават и в обозримо бъдеще да формират парадигмите, които ще доминират
в диалога между центъра и периферията, между „експлодиращия“ град и неговия „експлозив“. Едва ли и в най-смелите си предположения Маркс е допускал
формирането на такъв социален дисонанс, антагонизъм, натрупан едва за около
половин век. Неадекватни и извратени политики и програми за интервенция
(като програмите за структурно приспособяване на МВФ) в различни точки на
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света са предварително обречени на провал и то не без активната намеса на
хипертрофиралия глобален капитал. Стигмата е вече с ясно изразени контури –
експлодиращи градове, колапсът на социалната държава, глобалната катастрофа на градската бедност, бавната агония на средната класа… От това кой и кога
ще разчете посланията, както и какви глобални мерки ще бъдат предприети,
зависи бъдещето на Homo Urbanus.
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МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН СТАТУТ НА ЧЕРНО МОРЕ
Борис Колев1
Република България е морска държава. Тя е сред морските страни на Европейския съюз. Този географски факт й позволява да има морски комуникации с всички
други крайбрежни държави в света, което е от голямо значение за развитието на морското търговско корабоплаване. Морските комуникации имат много голямо търговско,
геополитическо и геостратегическо значение както за страната ни, така и за нашите
партньори в Европейския съюз и НАТО. Статията представя основните правни норми
на националното и международното морско право, уреждащи използването на онези
морски пространства, върху които се упражнява част от националния суверенитет на
страната. Особено внимание е обърнато на правната регулация на Черноморските протоци Босфора и Дарданелите, чрез които както България, така и другите черноморски
страни се свързват със Световния океан. Описани са и основните понятия, използвани
в международното морско право. Запознаването дори и накратко с тази правна материя
би било от полза за учените географи, икономисти, регионалисти и др.
Ключови думи: морско право, морски пространства, Черноморски протоци, международно морско право

INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE BLACK SEA
Boris Kolev
Abstract: The Republic of Bulgaria is a maritime state. It is among the maritime countries
of the European Union. This geographical fact enables it to have maritime communications
with all other coastal states, which is of great importance for the development of maritime
commercial shipping. Maritime communications have greater commercial, geopolitical and
geostrategic importance for our country as well as for our partners in the European Union
and NATO. The article presents the basic legal rules of national and international maritime
law governing the use of those maritime spaces on which part of the national sovereignty of
the country is exercised. Particular attention was paid to the legal regulation of the Black Sea
straits of the Bosphorus and the Dardanelles, through which, like Bulgaria and other Black
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Sea countries, they connect with the oceans. The basic concepts used in international maritime
law are also described. Knowing, even briefly, this legal question would be of benefit to
scientists, both geographers and economists, regionalists and others.
Keywords: maritime law, maritime spaces, Black Sea straits, international maritime law

ВЪВЕДЕНИЕ
Територията на страната, или още по-точно, националното географско
пространство на Република България, има достъп до море – Черно море. Неговото значение е сред важните фактори за осъществяване на взаимоотношения
с всички други държави с морски крайбрежия. В този смисъл е много вярно
мнението на британския дипломат сър Айри Кроу, който в един свой меморандум от 1-ви януари 1907 г. до Форейн Офис (британското министерство на
външните работи) между другото споделя, че „една морска държава, казано
фигуративно, е съсед на всяка друга държава, намираща се на море” (Залезът
на Стара Европа, 1995 г., стр. 77-78). В този смисъл нашата страна е своеобразен съсед с всички други морски държави.
Тук няма да се разглеждат географските особености и характеристики на
Черно море, защото има достатъчно литература по този въпрос (Димитров,
2010; Колев, 2008; Кръстев, Станкова, 2008; Пейчев, Димитров, 2012; Димитров, Димитров, 2003; География на България, 2002, и много други български и
чужди изследователи).
Не само на географските среди, но и в по-широки кръгове на обществото
не е много ясна както националната, така и международноправната уредба относно Черно море. Тази тематика не се засяга по-скоро несъзнателно в повечето
изследвания, свързани с това море.
Използването на морските пътища и въобще на моретата и океаните, с други думи на Световния океан, не става безразборно. От историческа гледна точка
е трудно да се определи откога е започнало маркирането на морските граници
и на съответните права на отделните държави. Още през Средновековието, особено след появата на огнестрелното оръжие, се определя зоната морски води,
която принадлежи на съответната държава, да се простира на разстояние един
оръдеен изстрел от брега навътре в морето (Пейчев, Димитров, 2012). Освен
това далекобойността на тогавашната артилерия не е голяма, не повече от няколкостотин метра. Това обаче не е общоприета практика, защото липсва писмен, признат и от други морски държави, международен документ.
Както за всяка друга дейност, така и за ползването на водната площ на
планетата, са създадени съответни правни норми. Тази регулация е основана на
принципите на международното морско право (ММП). Тази специална правна
материя е част от международното публично право. В исторически план, подобно на останалите отраслови правни науки, и то се създава върху два основни
вида източници. Първоначално, това са международни обичаи и норми, определени от практиката и приети от морски държави още в древността, както и в
по-късни епохи. След това постепенно те са събирани и преработени в редица
вече писмени двустранни и многостранни международни документи като договори, споразумения, конвенции и други международноправни актове.
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ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО ПРАВО
За пръв международен писмен документ на морското право, освен ако не се
намери друг, е т.нар. Consulato del Mar, съставен на езика каталан (каталунски)
и издаден в Барселона още в края на ХІІІ или в началото на ХІV век (Glassner,
Fabrer, 2010). Той представлява един вид кодекс, създаден по заповед на кралете на Арагон, в който са събрани морски обичаи и практически норми на
редица тогавашни средиземноморски държави, като Венеция, Генуа, Франция,
Испания, както и постановки от Древна Елада и т.н. В този смисъл този кодекс
се приема за първообраз на ММП, което многократно се допълва и разширява
съобразно изменящите се исторически епохи.
В ММП освен конкретната регламентация на използването на морските
пространства са включени и определения на основните използвани в тях международно приети понятия. Ето накратко някои от тях.
Едно от най-важните понятия в ММП е морският суверенитет. Това е правото на всяка морска държава да упражнява пълен контрол и ред за управление
на използването на морските си пространства, вътрешните си води, т.е. акваториите на пристанищата, вдадените в сушата заливи, както и териториалното си
море, включително континенталния шелф и морското дъно, според разпоредбите на националното си законодателство, съобразено с ММП. Към морския суверенитет се отнася и въздушното пространство над посочените водни площи. На
фиг. 1 са показани морските пространства на Република България. Според Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, за
да навлезе и акостира чужд кораб в териториалното море и вътрешните води на
Република България, ако той плава под флаг на черноморска държава, е задължително да се поиска разрешение най-малко 30 дни преди посещението му и 45
дни – за кораби на всички останали държави, освен ако не е предвидено друго в
споразумение между България и държавата, под чийто флаг плава съответният
кораб. Този режим се отнася за невоенни кораби. За военните плавателни съдове е създаден друг по-особен режим, който тук не се разглежда.
Друго основно понятие е териториално море. То представлява морска
ивица с ширина 12 морски мили (nautical miles), отчитана от линиите на най-големия отлив на вътрешните морски води, съединяващи най-крайните вдадени в
морето точки на заливите. Една морска миля (nm) е равна на 1852 m.
Следващото понятие е открито море, или международни води, както е
по-известно. Тази морска площ се простира от външната граница на т.нар. прилежаща зона, която обхваща други 12 nm навътре и започва от границата на
териториалното море. С други думи, общо след 24 nm, отчитани от най-големия
отлив, започва открито море (фиг. 1). Разпоредбите за открито море се съдържат
в Женевската конвенция, приета още през 1958 г., подписана от 47 държави и
влязла в сила през 1962 г., както и Конвенцията от същата 1958 г. за свободата да
се лети над открито море. Понятието открито море е допълнено от Конвенцията
на ООН по морско право от 1982 г. Допълнението се изразява в признаването
на права на крайбрежната държава върху морски пространства до 200 nm, отчитани от външната граница на прилежащата зона. Тези морски пространства
са наречени изключителни икономически зони, в които само крайбрежната дър45
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Фиг. 1. Видове морски пространства на Република България
(мМ – морска миля)

жава има права върху изследването и използването на акваториалните и минералните ресурси, както и за създаване на изкуствени острови, сондажни и други
дейности. Изключителната икономическа зона на нашата страна е показана на
фиг. 1. Във връзка с това е въведено и понятието функционален суверенитет.
Този термин означава, че крайбрежната държава осигурява свобода на корабоплаване и прелитане над акваторията на изключителната икономическа зона,
както и прокарването на подводни инфраструктурни съоръжения, като кабели,
тръбопроводи и други дейности, разрешени от ММП. В този смисъл тази зона
е част от откритото море, т.е. от международните води.
Повече детайли са посочени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, обн. ДВ, бр. 12 от
11.02.2000 г., както и в Конвенцията за териториалното море и прилежащата
зона – ратифицирана с Указ № 297 на Президиума на Народното събрание от
7 юли 1962 г. – Известия на Народното събрание, бр. 79 от 1962 г., в сила за България от 10 септември 1964 г., както и в Конвенцията на ООН по морско право,
приета през 1982 г., в сила от 16 ноември 1994 г., за Република България в сила
от 14 юни 1996 г.
Многобройните изменения и допълнения на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са показател за това, че морското право е много сложна материя. Всички юридически
детайли имат значение, защото нашата страна като морска държава има всичките прави и отговорности по тези документи на ММП, понеже ги е приела
(ратифицирала по надлежния ред) и съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на
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Република България, те вече са част от националното законодателство и имат
приоритет над него, ако някои български закони или други нормативни актове
им противоречат.
Черно море е от групата на, условно казано, затворените морета, т.е. има
връзка със Световния океан само чрез два тесни протока, в случая Босфора и
Дарданелите. Тъй като през Босфора са прокарани 3 моста и два тунела под
него, Европа е свързана с азиатската част на Турция, Близкия и Средния изток
и чрез шосеен и жп транспорт. Ето защо е подходящо да са разгледат и постановките на един друг много важен международен документ, определящ статута
на тези протоци, който има голямо значение за България, както и за останалите
черноморски държави. Това е Конвенцията за черноморските проливи, подписана в Монтрьо (Швейцария) на 20 юли 1936 г. и няколкократно допълвана, но
е в сила и досега. В изработването и приемането на Конвенцията взима участие
и българска делегация, водена от д-р Николай Николаев, който в качеството си
на пълномощен министър и главен секретар на Министерството на външните
работи и вероизповеданията я подписва от името на Царство България. Д-р Николаев бил е и министър на вътрешните работи, както и народен представител
в ХХV Народно събрание преди 9 септември 1944 г. Този заслужил дипломат
е осъден на смърт от Народния съд, но поради факта, че по това време е извън
страната, избягва страшната участ, която му е подготвяна.
Може би тази конвенция, отнасяща се за Черноморските проливи, е най-старият и останал в сила международноправен документ, „преживял” Втората
световна война. Страни по този акт тогава са: Австралия, България, Гърция,
Великобритания, Румъния, Съветският съюз, Турция, Франция, Югославия и
Япония. Участието на Австралия и Япония в подписването на тази конвенция
е доста странно, но така или иначе и те са сред държавите по изработването и
приемането й. Тук са избрани и представени само някои от нейните основни
разпоредби:
– Преди самото навлизане от Дарданелите в Мраморно море, както и в обратна посока, т.е. преди навлизане от Черно море в Босфора, всеки кораб трябва
да съобщи името си, флага под който плава, своя тонаж, вида на пренасяния
товар, както и направлението на курса си;
– Всеки кораб се подлага на санитарен контрол в пристанището Чанаккале
при навлизането в Дарданелите, а при излизане от Черно море и влизане в Босфора, това се прави в истанбулския пункт Бюйюкдере (фиг. 2);
– Всеки кораб заплаща такса, определяна от турските пристанищни власти,
съобразно тонажа, с която се поддържа санитарният контрол, плавателният път
(фарватер), както и функционирането на турската морска спасителна служба;
– Преминаването през протоците се извършва само еднопосочно;
– Всеки транзитно преминаващ кораб има право, ако е необходимо, да остане до 48 часа на рейд в Истанбул;
– Военни кораби на нечерноморски държави, но с известни ограничения
на тонажа и размерите им, могат да навлизат в Черно море и да престояват
там за не повече от три седмици (21 денонощия), като в този срок трябва да го
напуснат (по този въпрос има и други подробни разпоредби). Ето защо военни кораби от нечерноморски държави не могат да престояват в Черно море за
по-дълъг срок;
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Фиг. 2. Протокът Босфор: дължина 30 km, най-голяма широчина – 3,7 km, най-малка
– 0,75 km, дълбочина – между 36 и 124 m; най-тесният междуконтинентален проток;
горе, в ляво се намира пристанището Бюйюкдере

– Надводните военни кораби, както и подводниците, трябва да преминават
само денем, а подводниците – само в надводно състояние;
– Турция има право да не допуска преминаване на кораби от държави, с
които е във война;
– Самолетоносачи, поради размерите си, както и танкери с втечнен газ, не
се допускат за преминаване. За да се избегнат ограниченията за самолетоносачите, руските бойни кораби със самолети на борда формално са определени
като „самолетоносни кораби”.
Турските власти следят и за опазването на морската среда, тъй като средно на денонощие през двата протока се превозват с танкери над 2 млн. барела
суров нефт, а през годините досега са установени нефтени разливи в размер
на повече от 100 000 t от тази суровина. Средно за година през Черноморските
протоци преминават над 20 000 кораба.
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Източник: https: // www. forums. corsairs-harbour.ru

Фиг. 3. Протокът Дарданели: дължина – 61 km, широчина – между 1,2 и 6 km,
средна дълбочина – 55 m, максимална – 82 m

Действието на конвенцията е продължавано на няколко пъти от по 20 години. Трябва да се отбележи и това, че водите на тези протоци са част от териториалното море на Турската република и затова тя има не само определени права,
но и задължения.
Представените най-важни за нашата страна национални и международни
актове по морско право постоянно се допълват и усъвършенстват в зависимост
от действието на редица условия и фактори.
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ОЦЕНКА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
НА ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Светла Георгиева1
Настоящата статия разглежда човешкия капитал в селските райони на Южна Централна България, като се изследват факторите, които влияят върху неговото формиране,
и се прави анализ на ниво община. Сравнителният географски анализ се базира на две
групи образователни индикатори: 1) показатели, отчитащи степента на образованост; 2)
показатели, свързани с процеса на генериране на човешки капитал в млади възрасти. С
прилагането на клъстерен анализ в изследването се идентифицират групи от общини с
близки резултати по подбраните показатели. Качествената оценка на човешкия капитал
се определя на базата на сравнителен анализ между всяка от групите, от една страна, и
средните стойности за селските райони в Южния Централен район, от друга.
Ключови думи: човешки капитал, селски райони, образователни индикатори

HUMAN CAPITAL ASSESSMENT IN RURAL AREAS
OF SOUTH CENTRAL BULGARIA
Svetla Georgieva
Abstract: This paper examines the human capital in the rural areas of South Central
Bulgaria and the impact of various factors on the supply of human capital at the local
community level (municipalities). The objective of the study is to analyse and evaluate the
state of the human capital in the rural areas of the South Central Region (Yuzhen tcentralen
rajon – NUTS 2). Human capital is a concept of economic theory, which represents a particular
form of the capital, namely – the knowledge and skills, competencies and qualifications of
people. This kind of capital is the driving force of economic growth, productivity, income,
as well as the overall improvement of the individual’s well-being. The territorial scope of
the study covers the municipalities within the South Central Region of Bulgaria, which are
designated as rural areas for the purposes of rural development policy. The comparative
geographical analysis is based on two groups of education indicators: 1) ones that take into
account the level of education of the population; 2) ones related to the process of generating
1
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human capital at young age. Cluster analysis was used to identify groups of objects (in this
case – municipalities) whit similar values of the selected indicators. The results indicate that
there are five main clusters, identified depending on the variation in the applied variables.
The qualitative assessment of the human capital is a result of a comparative analysis between
each cluster on one hand, and the mean values for rural areas in the South Central Region on
the other. The groups (clusters) of municipalities with indicator values close to, or above the
average for rural areas, have medium to high quality of human capital. The analysis confirms
the correlation between the degree of economic development of the municipalities and the
state of their human capital. However, this correlation is not always valid, as the available
human capital of some municipalities remains unused, due to structural changes in the local
economy.
Keywords: human capital, rural areas, education-based approach

ВЪВЕДЕНИЕ
Интересът на изследователи и учени от различни научни области към проблематиката на селските райони в България се дължи преди всичко на общото
разбиране, че тези територии като цяло отчитат изоставане в развитието си в
сравнение с останалата част от страната. Отличават се с влошени демографски
и икономически характеристики, по-високи нива на бедност и социална изолация, ограничен достъп до услуги от обществена значимост, недобра инфраструктура и т.н. Проучването и анализът на отделни аспекти от развитието на
селските райони (демографска ситуация, икономическо и социално развитие,
човешки капитал, инфраструктурна осигуреност и др.), получени чрез научно
признати методи, могат да бъдат адресирани към предприемането на практически мерки в контекста на планирането, програмирането и управлението на
териториалното развитие. Изследването на дадена пространствена единица от
гледна точка на потенциала ѝ за социално и икономическо развитие изисква
анализ и оценка както на количествените, така и на качествените аспекти на
ресурсите, с които тя разполага. Населението като цяло е необходимо условие
и важен фактор за стопанското развитие на една територия. Потенциалът за
това развитие в голяма степен зависи от качествените характеристики на населението като ресурс и в частност тези на отделния индивид. В литературата
съществуват множество дефиниции за човешки капитал. Като понятие от икономическата теория той е свързан със знанията и уменията, натрупания опит
и придобитата квалификация на човека. Този вид капитал е движеща сила на
икономическия растеж, води до нарастване на производителността и доходите
и формира по-добри условия за живот на отделния индивид.
ОБХВАТ И ИНФОРМАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на настоящото изследване е населението, живеещо в селските райони на Южна Централна България, като целта е да се анализира и оцени състоянието на човешкия капитал в тези райони. Територията на Южна Централна
България попада в границите на Южен Централен район в съответствие с ут52

Фиг. 1. Селски райони в Южна Централна България, определени
по Наредба № 14/ 01.04.2003 г. на МЗГ и МРРБ

върдената Класификация на териториалните единици за статистически цели в
България. В пространствен аспект научната разработка обхваща общините в
Южен Централен район (NUTS 2), определени като селски райони за целите
на политиката за развитие на тези райони в България (фиг. 1). Нормативно техният статут е регламентиран от Наредба № 14/01.04.2003 г. на Министерство
на земеделието и горите (МЗГ) и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). Изследването обхваща периода 2003–2016 г. поради
пълната статистическа обезпеченост2 и се базира на официална статистическа
информация от последното преброяване на населението и жилищния фонд през
2011 г., както и данни от текущата демографска статистика.
Проучването включва 51 от общо 58 общини, влизащи в границите на Южния Централен район (ЮЦР), като единствено за община Сърница, която от 1
януари 2015 г. е самостоятелна административно-териториална единица и за
нея не е налична статистическа информация преди този период, резултатите
са представени като част от тези за община Велинград. До влизането в сила на
тази административно-териториална промяна град Сърница и селата Медени
поляни и Побит камък са в административните граници на община Велинград.
Вследствие на настъпили административно-териториални промени не са достъпни официални статистически данни за община Сопот преди 2003 г.
2
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В настоящата разработка понятието селски общини се използва като синоним на селски райони, тъй като националната дефиниция определя като селски
райони онези общини, в които няма населено място с над 30 хил. жители (ПРСР
2014–2020). За общините, попадащи извън обхвата на селските райони в Южния Централен район, а това са Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Асеновград,
Смолян, Хасково и Димитровград, се използва терминът градски общини, макар
изричен статут за такива да не е посочен в актуалната нормативна уредба.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В световната теория и практика при измерване на човешкия капитал се
прилагат основно три подхода, базирани на:
1) Разходите – човешкият капитал се измерва като стойност на паричните
разходи за неговото формиране;
2) Доходите от труд – изчислява се сумата от стойностите на всички бъдещи трудови доходи, които едно физическо лице очаква да спечели през целия
си активен живот. Основният принцип тук е човешкият капитал, въплътен в
хората, да се измери, като общ доход, който би могъл да се генерира на пазара
на труда през целия им живот (Oxley, Le, Gibson, 2008).
3) Образователни индикатори (UNECE, 2016) – човешкият капитал се изследва като „продукт“ на образователната система.
Различните методики за изчисление и възможностите за тяхното прилагане
зависят както от ограниченията в статистическата информация, така и от териториалното равнище, на което се извършва анализът. Всеки от тези подходи
има предимства и недостатъци, като важно условие при избора на подходяща
изследователска техника за измерване е целта, за която ще служат получените
резултати.
При подходите, основани на разходите за формиране на човешки капитал
и на дохода от труд, се прилагат принципите на икономическото счетоводство,
като тези два подхода се базират на конкретни математически модели за изчисление. Икономическата комисия за Европа на ООН посочва, че основно тяхно
предимство е, че комбинират различни аспекти на човешкия капитал и ги приравняват до един измерител (UNECE, 2016). Третият подход включва несложно
конструирани, но информационно обезпечени индикатори, свързани с образователния статус на населението. Той дава приблизителна оценка на качеството
на човешкия капитал, но за сметка на това има важна информативна стойност
при планирането на мерки и изграждането на политики, като тази информация
може да остане скрита при използване само на един измерител (UNECE, 2016).
В настоящата разработка, с оглед на информационната осигуреност, както и във
връзка с потенциалната практическата насоченост на резултатите, за анализ и
оценка на човешкия капитал е избран подходът, базиран на образователни индикатори.
Приложеният сравнителен географски анализ позволява да се очертаят
сходствата и различията между отделните селски общини, а така също и да
се установи мястото им спрямо градските общини, Южния Централен район
и средното за България равнище по отделните показатели. Чрез картографски
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способи и с помощта на ГИС са представени пространствените различия в изследваните процеси, като за изработката на картните материали е използван
програмният продукт ArcGIS 10.3. Резултатите на отделните етапи в изследването са онагледени посредством различни графични методи (схеми, диаграми,
дендрограми и др.). Чрез клъстерен анализ (в частност йерархичен клъстерен
анализ), с помощта на софтуерния продукт IBM SPSS Statistics 20, се извършва
групиране на общините в селските райони по няколко признака (показателя) едновременно. Обединяването им в групи (клъстери) е на базата на близост, като
се измерва разстоянието между обектите (в случая общини) в многомерното
пространство по техните признаци. Тъй като подбраните показатели са в различни мащаби, необходимо условие (за оценяването на сходствата и различията
между общините) е нормирането на входните данни. Това се налага, защото
показатели, които имат голям размах в стойностите, могат да влияят на други с
по-малък обхват. Съществуват различни методи за нормиране на данни, като в
случая се прилага т.нар. z-score стандартизация. Входните данни са предварително проверени за значими връзки и зависимости между тях с коефициент на
корелация на Пирсън. Избраната мярка за определяне на разстоянията е квадрата на Евклидовото разстояние. Относно алгоритъма за формиране на клъстерите, в изследването се използва методът на Уорд (Ward’s method), при който
вариацията вътре във формираните групи (клъстери) е най-малка. По този начин получените клъстери обединяват общини с близки резултати от приложените показатели, т.е. формират се относително хомогенни групи с възможно
най-малка вътрешногрупова и най-голяма външногрупова дисперсия. Графичната визуализация на агломеративната процедура е представена чрез дендрограма, която показва процеса на образуване на клъстерите. Всяка община в зависимост от състоянието попада само в една от формираните групи. Финалната
фаза от работния процес включва интерпретирането на получените резултати.
За целите на изследването оценяването се извършва по възприета от автора
петстепенна скàла на базата на резултатите от приложените в клъстеризацията
показатели и съответства на показаната на фиг. 2 градиентна скàла за оценка на
състоянието. Качествената оценка се определя чрез сравнителен анализ между
всяка от групите, от една страна, и средните стойности за изследваните селски
райони, от друга. По този начин всяка община в селските райони получава оценка за състоянието на човешкия капитал в зависимост от принадлежността
си към определен клъстер.

Фиг. 2. Скàла за оценка на формираните групи от общини в селските райони
на Южна Централна България
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Подходът, базиран на образователни индикатори, оценява човешкия капитал по такива показатели за образованието, свързани с равнище на грамотност,
записване в образователната система, повтаряне на образователен клас, среден
брой години на обучение, степен на образованост, тестови резултати на ученици и други (Oxley, Le, Gibson, 2008). От методологична гледна точка изборът на показатели в изследването се базира на тяхната целесъобразност и на
възможността да бъдат количествено изразени. Важен аргумент е наличието и
достъпността на статистическите данни за териториалното равнище, на което
се извършва анализът (в случая община). За тази цел са подбрани следните показатели, като за всеки от тях е посочена методиката на изчисление, времевият
период, за който се отнасят, и кратки пояснения относно използваните понятия:
• относителен дял на населението със средно и по-високо образование
(в %);
• относителен дял на лицата, никога непосещавали училище (в %);
• относителен дял на учащи, напуснали образователната система (в %);
• относителен дял на учащите в професионалните училища (в %).
За измерване на степента на участие на населението в образователната
система в практиката широко се използва нетен коефициент на записване в
образователната система, който представлява отношение на броя на учащите
в съответните възрастови групи (независимо от степента на образование) към
броя на населението в същите възрастови групи (в %). Този коефициент обаче
не е подходящ за изчисляване на ниско териториално равнище (община), тъй
като промените в образователната система в България, свързани с определянето на средищни училища3, водят до изкривяване на данните. Ето защо като
алтернативно решение е приложен друг показател – относителен дял на учащи,
напуснали образователната система (в %).
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС СРЕДНО
И ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изчислява се като отношение на сбора от лицата със средно и висше образование към броя на населението над 7-годишна възраст за всяка от общините
в селските райони (в %). Според методиката, прилагана от НСИ при преброяване на населението, в категорията население с висше образование се включват
лица, завършили степен на образование „висше” (магистър или бакалавър) и
тези със завършена степен на образование „професионален бакалавър”, „висше
– специалист” или „полувисше”. Изчисленията са на базата на официални статистически данни от последното преброяване на населението, проведено през
2011 г. По-високата стойност на този индикатор в съответната община показва
по-високо образователно равнище на населението и респективно по-доброто
качество на човешкия капитал.
3
Според чл. 53 (2) от ЗПУО средищно училище е държавно или общинско училище, „в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини,
в които няма училище“.
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА, НИКОГА НЕПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ

Този индикатор показва дела на лицата от населението, които никога не са
се включвали в образователната система. Изчислен е като отношение на броя на
лицата, които никога не са посещавали училище, към броя на населението над
7-годишна възраст (в %). Изчисленията са по официални данни от последното
преброяване на населението през 2011 г. Тогава за първи път при преброяване на населението е включена категорията „никога непосещавали училище”.
По-високият относителен дял е показателен за недоброто качество на човешкия
капитал.
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УЧАЩИ, НАПУСНАЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (І–VІІІ КЛАС)

Относителният дял на напусналите образователната система показва броя
на учащите между І и VІІІ клас, които преждевременно са напуснали училище
през съответната учебна година. Изчислява се като отношение на броя на учениците, напуснали общообразователните и специалните училища, към общия
брой на учащите в същите класове и вид училища (в %). Според статистическата отчетност напуснали ученици са учащи, които са били записани в началото на
предходната учебна година, но по различни причини напускат училище преди
нейния край. Напусналите училище през предходната учебна година се наблюдават от статистиката и по причини за напускане. Тук е важно да се посочи, че в
системата на националната статистика „напусналите не се считат за отпаднали
от образователната система, тъй като те могат да продължат образованието си
през следващата учебна година, а ненавършилите 16 години са длъжни да продължат своето образование” (НСИ, 2018, стр. 8). Времевият обхват на изследването е в рамките на периода 2003/2004–2015/2016 учебни години. Броят на
учащите се установява от Националната статистическа система към референтна дата 1 октомври на съответната учебна година. Ниският относителен дял на
напусналите училище се разглежда като положителен индикатор за образователната активност на населението в училищна възраст.
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УЧАЩИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Изчислява се като процент на учащите в професионалните училища от общия брой ученици в системата на средното образование. В категорията професионални училища са включени професионалните гимназии, училищата по
изкуствата, спортните и духовните училища. Всички те предоставят обучение
за придобиване на ІІ и ІІІ степен професионална квалификация (ПК) по Международната стандартна класификация на образованието (МСКО). Тъй като от
учебната 2011/2012 г. спортните училища осъществяват обучение по професионални, вместо по общообразователни програми (изм. на Закона за професионалното образование и обучение – ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г.) и предоставят
обучение по ІІІ степен професионална квалификация, учащите в тези училища също са обхванати в изследването. Към професионалното образование се
включват и учащите в професионални паралелки към общообразователните
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училища. Времевият обхват включва периода 2003/2004–2015/2016 учебна година включително. Статистическата отчетност на данните за професионалните
училища е за учебна година към референтна дата 31 декември. Изборът на средно професионално образование за оценка на човешкия капитал е аргументиран
от обстоятелството, че завършващите получават професионална квалификация,
което увеличава възможностите им за реализация на пазара на труда. През призмата на стратегическите приоритети на ЕС на професионалното образование и
обучение се гледа като на ключов фактор за устойчиво социално и икономическо развитие. По-високият относителен дял на завършилите с професионална
квалификация е индикатор за по-висок потенциал на човешкия капитал в съответната община.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Образователното равнище на населението е важен фактор, определящ
развитието на човешкия капитал, като образователната система и в частност
формалното обучение има определящо значение за формирането му. Съгласно чл. 53 от Конституцията на България, училищното обучение до 16-годишна
възраст е задължително, а основното и средното образование в общинските и
държавните училища е безплатно. За оценката на равнището на образованост
на населението в селските райони се прилагат два показателя – относителен дял
на населението със средно и по-високо образование (в %) и относителен дял на
лицата, които никога не са посещавали училище (в %). По официални данни от
последното преброяване на населението в България, относителният дял на лицата със средно и по-високо образование в Южния Централен район е 57,3 %,
като този дял е по-нисък от средния за страна – 63,1 % (фиг. 3).
Най-големи различия в образователното равнище на населението се отчитат
между селските и градските общини на този район. За общините извън селските райони, включващи Кърджали, Пазарджик, Асеновград, Пловдив, Смолян,
Димитровград и Хасково, този показател е със стойност, близка до средната за
страната. Населението в изследваните селски райони като цяло има по-ниско
образователно равнище – делът на лицата със средно и по-високо образование е
значително под средния за страната. Основните фактори, формиращи тези различия, са свързани, от една страна, с процеса на вътрешна миграция, при който младото население с по-високо образование се преселва в градовете поради
по-добрите възможности за работа. От друга страна, в селските райони е значителен делът на възрастно население (особено в селата), което като цяло има
по-ниско образователно равнище. Третият, не по-малко важен, аспект е свързан
с особеностите на образователната структура при различните етнически групи,
като влиянието на този фактор ясно се очертава при анализа на данните на ниво
община. Между отделните селски общини в Южния Централен район делът на
населението със средно и по-високо образование варира в широки граници – от
26,9 % до 70,3 %. Най-общо могат да се отделят две големи групи общини –
едната е с дял на населението със средно и по-високо образование над 50 % и
втората, при която по-малко от половината от населението на общината е със
средно и по-високо образование.
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Фиг. 3. Относителен дял (в %) на населението със средно и по-високо образование
през 2011 г.

Фиг. 4. Относителен дял (в %) на населението със средно и по-високо образование
в селските райони на Южна Централна България през 2011 г.

В първата група – с по-високо образователно равнище, попадат общините
Сопот (70,3 %), Чепеларе (61,3 %), Панагюрище (60,1 %), Белово (57,2 %), Родопи и Свиленград (57,0 %), Карлово (56,7 %), Златоград (54,0 %), Куклен (53,7
%), Стрелча (53,6 %), Батак (52,9 %), Пещера (52,3 %), Доспат (52,2 %), Лъки
(52,0 %), Неделино (51,7 %), Хисаря (51,3 %), Рудозем (51,2 %) и др. (фиг. 4).
59

В тези общини преобладаващата част от населението е етнически българско,
сред което доминира общото разбиране, че по-високото образование създава
по-добри възможности за реализация на пазара на труда и по-добри условия на
живот.
Сред втората група общини над два пъти по-ниски стойности спрямо тези
за Южния Централен район се наблюдават в община Стамболово – 26,9 %. Като
цяло делът на населението със средно и по-високо образование има по-ниски
стойности (под 50 %) в общините, намиращи се в източните части на Родопите, като Маджарово, Крумовград, Кирково, Момчилград, Джебел, Минерални
бани, и разположените на границата между Източните и Западните Родопи Ардино, Черноочене и др., както и в някои общини от Западните Родопи (Ракитово,
Лесичово и др.). Сред основните причини тук стоят етнокултурните особености
на населението в тези части на Родопите и наложените традиции в различните
общности. Преобладаващата част от населението в Стамболово, Черноочене,
Кирково, Крумовград, Джебел, Ардино, Момчилград, Минерални бани и др., е
от турската етническа група, в община Маджарово турският етнос е втората по
численост група от населението. В общини като Ракитово, Лесичово, Симеоновград е по-висок относителният дял на ромското население. Данните за образователната структура на населението в България по етническа принадлежност
показват, че със средно и по-високо образование от самоопределилите се като
българи са 70,4 %, от турската етническа група – 30 %, а сред самоопределилите се като роми – едва 7,3 %.
Вторият показател, отразяващ образователното равнище на населението,
е относителният дял на лицата, които никога не са посещавали училище. В
Южния Централен район той е по-висок от средния за страната, като в сравнителен план най-високи стойности има в селските общини на района (фиг. 5).
Основните причини за това са свързани с по-високия дял възрастно население
в тези общини, както и с обстоятелството, че в тях е концентрирана значителна
част от населението от ромската етническа група, чието приобщаване към образователната система е сериозно предизвикателство пред различните национални институции. Според данни от последното преброяване на населението един
на всеки 10 души от ромската етническа група никога не е посещавал училище
(НСИ, 2012).
В селските общини на Южна Централна България относителният дял на
населението, което никога не е посещавало училище, е в границите между 0,4 %
и 6,6 %. Под 1 % е делът на лицата, никога непосещавали училище, в общините
Белово, Сопот, Хисаря, Чепеларе, Стрелча, Родопи, Доспат, Панагюрище, Съединение, Рудозем (фиг. 6).
Този индикатор отчита ниски стойности в общини, в чийто етнически профил преобладава население, самоопределящо се като българско и което като
цяло се отличава с по-високо образователно равнище. От друга страна, относителният дял на тези лица е по-висок (в интервала между 4,0 % и 6,6 %) в райони с етнически смесено население, като Черноочене, Стамболово, Маджарово,
Момчилград, Ардино, Джебел, Симеоновград и др.
Степента на участие на населението в образователната система е показателна за потенциала на човешкия капитал към даден момент в бъдещето, когато
това население „излезе” на трудовия пазар. В Южния Централен район отно60

Фиг. 5. Относителен дял (в %) на лица, никога непосещавали училище през 2011 г.

Фиг. 6. Относителен дял (в %) на лицата, никога непосещавали училище в селските
райони на Южна Централна България през 2011 г.

сителният дял на учениците (между І и VІІІ клас), напуснали преждевременно
училище, е 3,2 %, като този дял е по-висок от средния за страната.
Проблемите, свързани с ранното напускане на образователната система,
са актуални и с относително еднаква сила и тежест както в селските, така и в
останалите общини от страната (фиг. 7). През изследвания период в Южния
Централен район по този показател се отчитат малки разлики между селските
райони (3,1 %) и общините извън техния обхват (3,3 %). Това посочва комплекс61

Фиг. 7. Относителен дял (в %) на ученици (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

Фиг. 8. Относителен дял (в %) на ученици (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система в селските райони на ЮЦБ през периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

ния характер на причините, свързани с ранното напускане на училищното образование. За периода 2003/2004–2015/2016 учебни години в изследваните селски
общини под 1 % е делът на учениците (І–VІІІ клас), напуснали образователната
система, в общините Рудозем, Лъки, Девин, Мадан, Неделино, Чепеларе, Доспат, Баните, Борино, Златоград (фиг. 8). От друга страна, голям брой ученици,
преждевременно напуснали училище, се регистрира в общините Калояново
(7,1%), Перущица (6,8%), Садово (6,6 %), Пещера (6,1 %), Ракитово (5,4 %),
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Първомай (5,2 %), Лесичово (5,1 %), Брезово (5,0 %), Съединение (4,9 %), Маджарово (4,7 %), Кричим и Хисаря (4,4 %), Родопи (4,3 %), Стамболийски и
Септември (4,2 %), Свиленград (4,1 %). Сред основните фактори за преждевременно напускане на училище стоят икономически, етнокултурни и социални
причини, които оказват влияние върху наложилите се възприятия за ролята и
значението на образованието. В общините Калояново, Перущица, Ракитово е
по-висок делът на населението от ромската етническа група, което е и най-силно застрашено от ранно отпадане от училище. По данни на НСИ от последното
преброяване на населението 23,7 % от децата на възраст между 7- и 15-годишна
възраст от ромския етнос не учат, за турската етническа група този дял е 11,9 %,
а за българската – 5,6 % (https://www.nsi.bg).
От друга страна, протичащата реформа в образователната система, свързана
с оптимизация на училищната мрежа, води до закриване на редица училища. Това
е причина за нарастване на разходите на семействата за издръжка на един ученик,
въпреки осигуряването на безплатен транспорт за пътуващите деца от предучилищна възраст и ученици от І до VІІІ клас до най-близкото училище (което има
капацитет да приеме допълнителен брой ученици). Рискът от ранно отпадане от
училище нараства при ученици от уязвими групи от населението – семейства с
ниски доходи и нисък жизнен стандарт, както и семейства, в които липсва разбирането и мотивацията за получаване на по-високо образование от децата им.
Сред учениците, подлежащи на задължително обучение, все по-нарастващо значение има напускането на образователната система поради заминаване
в чужбина. В национален мащаб броят на напусналите ученици (І–VІІІ клас)
поради заминаване в чужбина се е увеличил от 18,8 % за учебната 2006/2007
година на 48,1 % за 2016/2017 учебна година. Липсата на официални статистически данни не позволява да се проследи каква част от тях продължават своето
обучение в страната на пребиваване.
Следващият показател, приложен при измерването на човешкия капитал, е
относителният дял на учащите в професионални училища. В Южния Централен район в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години 54,2 % от учениците
се обучават в професионални училища, като общо за България техният относителен дял е 51,9 %. За селските райони данните показват, че този показател е
близо 8 процентни пункта по-висок от средните стойности за страната – 59,8 %
(фиг. 9). Обучението в професионалните училища извън големите областни
центрове до голяма степен е обвързано със спецификата на местната икономика. Все още обаче в част от училищата се извършва обучение по традиционни
за училищата професии, въпреки закриването на типични месни производства
и дейности (Стратегия.., 2015–2020). Разминаването между придобитата квалификация и възможността за трудова реализация водят до отлив от професионалното обучение и по-слаб интерес сред младите хора.
В селските райони има общини, в които всички ученици се обучават в професионални училища – Перущица, Раковски, Садово, Минерални бани, Стамболово (фиг. 10). С висок дял ученици в професионалните училища са също и
общините Хисаря, Стрелча, Маджарово, Куклен, Сопот, Чепеларе, Панагюрище, Пещера и др. Същевременно в другия край на скàлата се намират общини като Борино, Съединение, Стамболийски, Родопи, Марица, Лъки, Кричим,
Калояново, Лесичово, Черноочене, в които според официални статистически
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Фиг. 9. Относителен дял (в %) на учащите в професионални училища4
в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

Фиг. 10. Относителен дял (в %) на учениците в професионалните училища в селските
райони на Южна Централна България за периода 2003/2004–2015/2016 учебни години

4
Във ІІ и ІІІ степен професионална квалификация по МСКО, тъй като изходящото образователно равнище за ІІ степен е завършен ХІ или ХІІ клас, за ІІІ степен – ХІІ клас.
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данни няма нито един ученик, обучаващ се в професионално училище през изследвания период. С нисък дял ученици в професионалните училища са също
общините Любимец (3,2 %), Рудозем (6,1 %), Неделино (10,4 %), което при
община Любимец се дължи на сформираните професионални паралелки от
2015/2016 учебна година, в община Рудозем от учебната 2010/2011 година няма
професионално обучение, а в Неделино – от 2009/2010 учебна година. Подобна е ситуацията и в община Белово (от 2006/2007 учебна година), Баните (от
2011/2012 учебна година), в община Кирково от учебната 2011/2012 г. продължават да се обучават само ученици във ІІ степен ПК, като се закрива обучението
в ІІІ степен ПК. В община Златоград и Тополовград се осъществява професионална подготовка само в ІІІ степен ПК, като обучението във ІІ степен е закрито
в тези общини съответно през 2011/2012 и 2012/2013 учебни години.
Големите контрасти в стойностите на този показател в изследваните селски
общини са пряко свързани с вида на училищните образователни институции.
Динамиката в броя на учениците в периода 2003/2004–2015/2016 учебни години
се обуславя главно от два взаимосвързани процеса – от една страна, закриването
или преобразуването на училищата и от друга – намаляване броя на учениците
поради задълбочаващата се демографска криза, което затруднява сформирането
на паралелки в училищата. По данни за 2017/2018 учебна година в селските
райони на Южна Централна България има 23 професионални училища, осъществяващи обучение по програми за придобиване на ІІІ степен професионална
квалификация и 5 – по програми за обучение с ІІ степен професионална квалификация (НСИ, 2018). Като частично решение на проблема със закриването на
професионални училища в редица общини към общообразователните училища
са формирани професионални паралелки за обучение на ученици. Обвързването
на професионалното обучение и образование с потребностите и изискванията
на пазара на труда е ключово за местното развитие. На национално равнище на
професионалното обучение следва да се гледа и като на инструмент за ограничаване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици.
В тази посока възможностите за обучение в І степен професионална квалификация осигуряват образование и професионални умения на ученици от уязвими
групи от населението, което спомага за тяхната социална интеграция и включване в пазара на труда. Професионалното обучение създава условия и за реинтегриране на отпадналите от образователната система чрез различни гъвкави
форми на обучение, което определя неговата социална роля и значимост.
ТЕМАТИЧНИ КЛЪСТЕРИ „ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ“
В клъстеризационната процедура за оценка на състоянието на човешкия
капитал в селските райони на Южна Централна България са използвани показаните в табличен вид показатели (табл. 1).
Трябва да се отбележи, че поради продължаващи структурни промени и невъзможност за установяване на трайна и обективна картина на състоянието, показателят „относителен дял на ученици в професионалните училища“ е изключен от клъстеризационната процедура. Като резултат при прилагането на йерархичния клъстерен анализ се отделят пет клъстера (групи) от общини (фиг. 11).
5 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Фиг. 11. Дендрограма на селските общини в ЮЦР (Метод на Уорд)
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Таблица 1

Показатели за клъстеризация на общините в селските райони
на Южна Централна България

ЧОВЕШКИ
КАПИТАЛ

Индикатори

Период

Мерна
единица

Относителен дял на населението със средно
и по-високо образование

2011 г.

%

Относителен дял на лицата, никога
непосещавали училище

2011 г.

%

2003/2004–
2015/2016 г.

%

Относителен дял на учащи, напуснали
образователната система

Фиг. 12. Тематични клъстери „Човешки капитал“

Клъстер 1. В тази група попадат 5 общини – Панагюрище, Стрелча, Сопот,
Белово и Чепеларе (фиг. 12). Относителният дял на населението със средно и
по-високо образование е 60,5 % – значително над средната стойност (47,3 %)
за селските райони в ЮЦБ, относителният дял на населението никога непосещавало училище е 0,6 %, а делът на напусналите образователната система е 1,7
%, като и при двата показателя стойностите са много по-ниски от средните за
селските райони в Южна Централна България. В една от общините в този клъс67

тер се отчита най-високият дял образовано население (със средно и по-високо образование) и най-ниският относителен дял на напуснали образователната
система – община Сопот, съответно 70,3 % и 0,4 %. Резултатите от приложените показатели определят състоянието на човешкият капитал в този клъстер
като благоприятно. Сред причините за по-високото качество на човешкия капитал важна роля тук оказват икономическите фактори. В стопанския профил
на тази група общини най-голям дял имат заетите в преработващи производства
и сферата на услугите, като за 2016 г. в Панагюрище, Сопот, Чепеларе и Белово
се отчита относително висока средна брутна работна заплата и по-ниски нива
на безработища в петте общини (включително и в община Стрелча) в сравнение с останалите селски райони в Южна Централна България.
Клъстер 2. Тази група формира компактен ареал около община Смолян
(която не влиза в обхвата на това изследване) и включва общините Доспат, Борино, Девин, Лъки, Баните, Мадан, Рудозем, Неделино и Златоград. Относителният дял на населението със средно и по-високо образование е 49,9 % от
населението над 7-годишна възраст, делът на лицата, никога непосещавали училище е 1,7 % (по-нисък от средния за изледваните селските общини в ЮЦР), а
относителният дял на напусналите образователната система е значително под
средия за селските райони в Южна Централна България – едва 0,3 % при референтна стойност от равнище от 2,9 %. За тази група общини получените резултати отчитат средно равнище на образованост на населението и ниско ниво на
преждевременно напуснали училище ученици. Сред тях с по-нисък дял на население със средно и по-високо образование (между 42,9 % и 47,8 %) се отличават
единствено общините Баните, Борино и Мадан, но относителният дял на напусналите училище остава в ниски граници. Адаптирането на образованието към
потенциалните възможности за трудова реализация на местно ниво е съществено условие за запазване на жизнеността на тези общини. Закриването на традиционни миннодобивни производства през 90-те години на ХХ век доведе до
засилване на миграциите на населението, което се отрази неблагоприятно върху
тяхното демографско развитие. Анализът на резултатите показва, че в тази група общини състоянието на човешкия капитал е умерено благоприятно.
Клъстер 3. Този клъстер се състои от 12 общини и формира няколко
по-малки ареала – Куклен, Родопи, Марица и Раковски, разположени в Пазарджишко-Пловдивското поле, на север от тях включва общините Хисаря и Карлово, в Западните Родопи – общините Велинград и Батак, и в Източните Родопи – Свиленград, Ивайловград, Любимец и Харманли. Тези общини отчитат
по-благоприятни стойности спрямо средните за селските райони в ЮЦР по два
от показателите – дял на населението със средно и по-високо образование и дял
на лицата, никога непосещавали училище – съответно 51,6 % и 1,8 % срещу 47,3
% и 2,1 % средно за изследваните селски райони. Тук обаче относителият дял
на напусналите образователната система е по-висок от средното равнище за изследваните селски райони (3,2 % срещу 2,9 % средно за селските общини). Като
цяло тази група отбелязва относително добро ниво на образованост на населението. В стопанския профил на тези общини се наблюдава разнородност както
по отношение на заетостта по икономически дейности, така и на равнището
на безработица и средна брутна работна заплата. Сред тази група се откроява
община Марица, която отбелязва висока заетост на населението в промишлени
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производства – 72,6 % от заетите работят в преработващата промишленост, като
по данни за 2016 г., в общината се регистира ниска безработица и висока средна
брутна работна заплата в сравнение с останалите селски общини в Южния Централен район. Сравнителният анализ показва, че като цяло този клъстер попада
в междинна категория по отношение на качеството на човешкия капитал.
Клъстер 4. Включва общо 14 общини, по-голямата част от които се намират в Западните Родопи и Горнотракийската низина – Септември, Ракитово,
Пещера, Брацигово, Кричим, Стамболийски, Перущица, Съединение, Лесичово, Калояново, Брезово, Садово, Първомай и разположената в източната част
на Южния Централен район община Тополовград. Тук относителният дял на
населението със средно и по-високо образование е 45,2 % – стойност, по-ниска
от средната за изследвания район, но относителният дял на лицата, никога непосещавали училище (1,8 %) също е по-нисък. По отношение на дела на учениците, напуснали образователната система, в тази група общини се отчита високо ниво – 5,1 % при референтна стойност от 2,9 % средно за селските общини
в Южния Централен район. Ограниченията в статистическата информация на
ниво община не позволяват да се проследят и анализират причините за по-високия дял на преждевременно напусналите училище. Най-общо може да се посочи, че основните предизвикателства са свързани с преодоляване на културните
стереотипи, характерни за ромската и турската етническа група, и създаване на
възможности за продължаване на образованието. В тази група с по-добри икономически параметри се открояват общините Пещера, Съединение и Раковски,
в които е висок делът на заетите в преработващата промишленост и които за
2016 г. отчитат по-високи приходи от продажби на нефинансови предприятия
на глава от населението в сравнение с останалите общини в селските райони на
ЮЦР. Анализът на резултатите показва по-нисък образователен статус на населението, което определя състоянието на човешкия капитал в този клъстер
като умерено неблагоприятно.
Клъстер 5. Обхваща 10 общини, разположени предимно в Източните Родопи – Минерални бани, Джебел, Кирково, Момчилград, Крумовград, Маджарово, Стамболово, Симеоновград, също и общините Черноочене и Ардино,
намиращи се на границата между Източните и Западните Родопи. По два от
показателите тази група отбелязва най-слаби резутати – относителният дял на
населението със средно и по-високо образование е едва 36,1 % (при референтна
стойност от 47,3 % средно за изследваните общини) и относителният дял на
лицата, никога непосещавали училище, е 4,2 % (при 2,1 % средно за селските
райони). Относителният дял на напусналите образователната система е 2,1 %
и е под средната стойност за селските райони в Южния Централен район. В
етническия профил на тези общини (с изключение на Симеоновград) значимо
присъствие има турската етническа група, сред която най-висок дял има населението с основно образование. В община Симеоновград е значителен делът на
населението от ромската етническа група, в която като цяло за страната най-голям е броят на лицата с начално образование. В тази група от общини попада
Стамболово, която регистрира най-нисък дял на население със средно и по-високо образование – 26,9 %, и община Черноочене, в която относителният дял
на лицата, никога непосещавали училище, е най-високият в селските райони
на Южна Централна България – 6,6 %. За община Стамболово основните фак69

тори, влиящи върху равнището на образованост, са свързани, от една страна, с
ограничените възможности за професионална реализация и малкото работни
места поради слабата икономическа активност в общината, доминирането на
дейности, свързани със земеделието и горското стопанство, като всичко това
въздейства демотивиращо върху желанието за продължаване на обучение. От
друга страна – затрудненията, с които се сблъскват учениците от по-отдалечените населени места, свързани с пътуване до училище, както и несъответствието между образование и предлаганите работни места, са лимитиращ фактор за
развитието на човешкия капитал. В община Черноочене преобладаващата част
от лицата, никога непосещавали училище (77,7 %), са на възраст 70 и повече години. Въпреки това в образователната структура на тази община най-висок дял
заема населението с основно образование. Анализът на резулатите показва, че
тази група е с неблагоприятно състояние по отношение на човешкия капитал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практиката международни организации като ООН, Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Евростат и др.
използват при сравнителни анализи между страните различни измерители на
човешкия капитал. В българската научна литература има редица теоретични
и емпирични изследвания, но най-ниското териториално ниво, на което се измерва този вид капитал, е на равнище област, т.е. на регионално ниво (NUTS3).
Настоящата разработка представя една апроксимирана оценка на човешкия
капитал в селските райони на Южна Централна България, като изследването
прави опит за измерване на качеството на този капитал на ниско териториално
ниво – община. Приложеният подход, базиран на образователни индикатори,
дава обща, но ясна картина за запаса и потенциала на този капитал в селските
райони на Южна Централна България. В териториален аспект анализът разкрива слабите места в образователната система и дава индикация за посоката,
в която да бъдат насочени усилията за тяхното преодоляване. Проблемите са
свързани главно с ранното напускане на училище, непродължаването на обучението в по-висока образователна степен, както и с адаптиране на програмите в
професионалните училища към професии и квалификации, за които има търсене на пазара на труда. Ранното напускане на образователната система е явление,
което в дългосрочен план носи след себе си редица неблагоприятни последствия както за отделния човек, така и за икономиката и обществото като цяло.
Връзката образование–работа–качество на живот е ключова за изграждане на
лична мотивация в отделния индивид и за формиране на човешкия капитал
като цяло. Върху формирането на този капитал (въплътен в отделния индивид),
въздействие оказват множество фактори: семейство, образование, социална и
културна среда, а в по-широк план икономическа среда и публични политики,
както и редица други измерения на обкръжаващата среда, влияещи пряко или
косвено върху изграждането на личността. Макар подходът, основан на образователни индикатори, да обхваща само един от аспектите на човешкия капитал, образованието е основният елемент в неговото формиране. Предимство на
приложения изследователски подход е добрата информационна осигуреност на
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показателите (наличието на статистически данни за всички общини), както и
възможността за съпоставимост на по-високи агрегационни нива – Южен Централен район (NUTS2) и за цялата страна. Предложеният подбор на показатели
позволява да се използват сурови данни не само от провежданото официално
преброяване на населението, а така също и такива от текущата демографска
статистика, която дава информация за промените в годините между преброяванията. Друга положителна страна е, че използването на отделни показатели,
а не на един единствен сумарен измерител, разкрива проблеми от различен характер, между които съществува причинно-следствена връзка – проблемите в
образованието на населението в голяма степен са свързани със състоянието на
местната икономика и пазара на труда. Друго безспорно предимство, споменато
и по-рано, е, че приложените показатели предоставят добра информационна
база за насочването на политики и предприемането на конкретни мерки за ограничаването и преодоляването на проблемите в образованието. Териториалният
анализ на наличния човешки капитал може да бъде полезен и за оценка на възможностите за икономическо развитие, в това число за привличане на инвестиции в изследваните селски райони.
Недостатък на този подход (на ниско териториално ниво) е, че не обвързва образователното равнище единствено с работната сила (която на практика
участва в пазара на труда), а го съотнася към цялото население над 7-годишна
възраст. Причина за това са ограниченията, свързани със статистическата информация на равнище община: от една страна, рамката на данните за степента
на завършено образование по отделните възрастови групи не съвпада с възприетите граници за трудоспособна възраст, а от друга – статистиката не предоставя информация, когато това може да доведе до нарушаване на статистическата
тайна. Друг критичен момент е свързан с качествените аспекти на образованието – едно и също образование не формира еднакво качество знания и умения
при всеки ученик. Това в голяма степен зависи от мотивацията, личностните
заложби и възможности на отделния индивид. Въпреки посочените слабости,
получените резултати отразяват обективно, макар и в общ план, състоянието и
потенциала на човешкия капитал в селските райони. За разликата от другите два
подхода, които измерват човешкия капитал по себестойност или по доходност,
прилагането на подход, базиран на образователни индикатори (в съчетание и
с други методи като клъстерния анализ), макар да не отчита пряко ползите за
икономиката, дава една приблизително точна качествена оценка на състоянието
на човешкия капитал в селските общини на изследваната територия. Трябва
да се посочи, че за формирането на този вид капитал е важно натрупването на
базови образователни знания и умения, които да бъдат приложими на практика
в реалната работна среда, когато тези ученици напуснат образователната система. В този смисъл би било погрешно понятието човешки капитал да се асоциира единствено с хора с възможно най-високо образование, ако то не намира
приложение на практика и не е носител на икономически ползи за отделния
човек и страната като цяло. Лицата в трудоспособна възраст, упражняващи специалност или професия, за която притежават знания, умения, компетентност и
квалификация (придобити чрез обучение) и които в процеса на работа обновяват, разширяват и надграждат своите познания – тези лица формират човешкия
капитал, т.е. качеството на работната сила.
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ГИС-БАЗИРАНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ
НА РЕЛЕФА В АРЧАРО-ОРСОЙСКАТА НИЗИНА
(СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ)
Емилия Черкезова1
Настоящата статия представя резултатите от извършен ГИС-базиран анализ за
идентифициране и екстрахиране на формите на релефа в Арчаро-Орсойската низина
(Северозападна България). На базата на използваната методология, включваща цифров
морфометричен анализ и ГИС функции за пространствен анализ са идентифицирани
основните форми в изследвания район. Получените резултати са сравнени с предишни
геоморфоложки изследвания и сателитни изображения и ще бъдат използвани за рекогносцировъчно изследване и геоморфоложка картировка с цел създаване на геоморфоложка класификация на генетичните типове форми и наслаги в изследвания район.
Ключови думи: Географски информационни системи (ГИС), цифров модел на релефа (ЦМР), форми на релефа, Арчаро-Орсойска низина

GIS-BASED LANDFORM IDENTIFICATION IN ARCHARO-ORSOYSKA
LOWLAND (NORTHWESTERN BULGARIA)
Emilia Tcherkezova
Abstract: The article presents the results of GIS-based terrain analysis for identification
and extraction of relevant landforms and landform elements in Archaro-Orsoyska lowland
(Northwestern Bulgaria). The methodology used includes calculation of local (e.g. slope
and aspect) and compound geomorphometric variables (e.g. vertical distance to channel
network, distance to channel network, topographic wetness index, and others), as well as
landform elements such as valleys, depressions, slope elements, ridges, and summits. Spatial
analysis methods such as zonal statistics, overlay functions, and visualization of obtained
results, were used for identification of the landforms in the investigated area. To outline
the landform elements was used the concept of geomophons (geomorphologic phonotypes)
(Neteler, Mitasova, 2007; Jasiewicz, Stepinski, 2013; Stepinski, Jasiewicz, 2011) giving
lookup distance L (in meters) and flatness threshold t (in degrees) to allow extractions of
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landforms and their elements with different sizes. Based on the methodological approach used
in this study, the following main landforms in the Archaro-Orsoyska lowland were identified:
natural loess leveés, flat and negative relief forms in floodplains, abandoned channels, sand
bars, artificial dikes and embankments, remnants of river terraces, landslides, hilly loess
accumulative surfaces, undulated through rills and dray valleys. The obtained results were
compared with previous geomorphologic studies and satellite images, and will be used for a
reconnaissance survey and geomorphologic mapping in order to create a geomorphological
classification of genetic types of deposits and landforms in the study area.
Keywords: geographic information systems (GIS), digital elevation model (DEM),
landforms, Archaro-Orsoyska lowland

УВОД
Заливните речни тераси като едни от най-често срещаните флувиални
форми на релефа имат важно значение за изучаване на флувиалните процеси
и седиментния бюджет на речните системи, биологичното разнообразие, както и за създаване на хидродинамични модели, оценка на риска от наводнения,
планиране на земеползването и др. Те представляват акумулативни речни тераси, периодично заливани с вода. Формират се вследствие на предимно акумулативни флувиални процеси, като от съществено значение за техния характер
и еволюция имат силата на речното течение и твърдият отток (Nanson, Croke,
1992). Според тези автори заливните тераси на реките са форми на релефа с
много нисък наклон, с наличие на гредове, локални понижения, остатъци от
речни старици и др. и са изградени на повърхността от съвременни наноси. В
повечето случаи, не само в индустриално развитите страни, заливните тераси
са антропогенно натоварени, което се изразява основно с възникване и развитие
на селища, пристанищни и индустриални инфрастуктурни зони и земеделие. В
някои случаи се наблюдава замърсяване на речните наноси и наносите на заливните тераси с органични замърсители, тежки метали и металоиди (Коцев и др.,
2013; Коцев, Железов, 2014; Бендерев и др. 2014).
Досегашни геоморфоложки и хидроложки изследвания в района на Арчаро-Орсойската низина или части от него, както и по протежение на българската
част на Дунавското крайбрежие са провеждани от редица български автори,
напр. Мишев (1959), Благоева (1964/1965, 1966/1967), Агаларева (2012), Христова (2016), Николов (2016) и други.
Изследване на рисковите процеси по Българското Дунавско крайбрежие в
последното десетилетие са извършени от Железов (2012, 2013, 2014), Коцев и
др. (2013), Беров и Иванов (2014), Коцев и Железов, (2014), Добрев и др. (2015)
и други автори.
Развитието на дистанционните методи за заснемане и изследване на терена
и земната повърхност, напр. SIR-C (Spaceborn Imaging Radar C-band), X-SAR
(Synthetic Aperture Radar Instrument), SRTM (Shuttle Radar Topography Mission),
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)
и др., изпълнението на програми за наблюдение на земната повърхност като
COPERNICUS и финансирането на научни изследвания в рамките на Европейския съюз улесни достъпа до цифрови данни за релефа, земната повърхност и
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околната среда. Използването на спътникови данни и цифрови модели на релефа дава възможност за изследване на по-големи по площ територии, вкл. на
труднодостъпни и залесени райони. Това, заедно с факта, че формите на релефа
могат да бъдат изследвани и описани не само по техния субстрат (генетични
типове наслаги), геоморфогенеза и морфодинамика, но и по количествени (морфометрични) и морфографски признаци (Zepp, 2004), стимулира развитието
на автоматизирани методи за анализ и оценка на релефа и земното покритие
(Wilson, Gallant, 2000; Hengl, 2007; Florinsky, 2012 и др.). Изчислението на морфометричните признаци на релефа от ЦМР дават по-точно описание на неговите форми (Pike, 1988). В световната научна литература съществуват различни
подходи за идентифициране и екстрахиране на формите на релефа на земната
повърхност в различни мащаби и за различни цели, напр. Moore et al. (1991),
Bock et al. (2007), Hengl, Reuter (2009), Eisank, Drăgut, Blaschke (2011), Drăgut,
Eisank (2011), Stepinski, Jasiewicz (2011), Jasiewicz, Stepinski (2013), Wieszorek,
Migon (2014), Jasiewicz et al. (2015) и редица други, като се забелязва значително малък брой публикации, отнасящи се за равнинни участъци и заливни
тераси (напр. Niculită, 2013, Tcherkezova, 2015).
Използването на Географските информационни системи (ГИС) като технология и метод, както и на геостатистически методи дават на практика неограничена възможност за набиране, обработка, съхранение, актуализиране, агрегиране, анализ и оценка на пространствени данни (Попов, 2012; Huisman, de By,
2009; Goodchild, 1988; Goodchild, 1992 и др.).
Настоящата статия има за цел извършване на ГИС-базиран анализ на релефа за идентифициране и екстрахиране на основните форми на релефа в Арчаро-Орсойската низина (Северозападна България). Получените резултати са
сравнени с предишни геоморфоложки изследвания и сателитни изображения и
ще бъдат използвани за рекогносцировъчно изследване и геоморфоложка картировка с цел създаване на геоморфоложка, геоморфоложка класификация на
формите на релефа и генетичните типове наслаги в изследвания район.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследваната територия с площ 98,3 km2 се простира почти паралелно в
западно-източна посока по течението на р. Дунав между с. Арчар и източно
от с. Орсоя в западната част на Дунавската равнина и има следните координати: 43°44‘59.22“ и 43°49‘09.39“ сев. ш. и 22°54‘46.57“ и 23°07‘35.71“ изт. д.
(фиг. 1). Включва Арчарската и Орсойската низина, отделени една от друга със
стръмен склонов откос. Арчарската низина е разположена в района на с. Арчар,
откъдето идва нейното наименование, на надморска височина между 30 и 36
m. Границата й е ясно очертана от Дунавския бряг и от колувиално-свлачищни
склонове, особено добре изразени в нейната югозападна част. Пресича се напречно от долното течение на р. Арчар. Орсойската низина се простира на изток
от нея с максимална ширина до 3 km между селата Добри дол и Сливата. Тя е
леко нахълмена от льосови гредове, локални понижения и плитки заблатявания.
В нейната северозападна част протича долното течение на р. Скомля (десен
приток на р. Дунав).
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Фиг. 1. Район на изследване

В геоложко отношение изследваният район е изграден от плиоценски глини и пясъци в югозападната си част, от льос и льосовидни образувания с кватернерна възраст приблизително по ивицата между селата Сливата, Орсоя и р.
Дунав, а самата Арчаро-Орсойска низина е изградена в горната си част от кватернерни алувиални пясъци, глини и чакъли и съвременни алувиални наслаги
(Мишев, 1959, прил. 2).
От геоморфоложка гледна точка изследваният район принадлежи към Дунавската морфоструктурна зона (Канев, 1989), а от физикогеографско – към западната област на Дунавската равнина с преобладаване на неогенски седименти, ясно обособени асиметрични речни долини и разпространение предимно на
средноевропейска широколистна растителност (Георгиев, 1979: 297). Попада в
умереноконтиненталния климатичен пояс (Георгиев, 1979: 137) и според същия
автор се характеризира със сравнително студена зима и горещо лято, преобладаващи предимно западни и северозападни ветрове, стойности на валежите
между 560-580 mm и модул на оттока между 2 и 7,5 l/sec/km2.
В района на заливните тераси са разпространени алувиалните почви, а в
оградните части – черноземите.
По данни на CORINE Land Cover (CLC)(2018) за земното покритие и земеползване в Арчаро-Орсойската низина преобладават земеделските земи със
значителни участъци естествена растителност, пасища, постоянно напоявани
обработваеми земи, широколистни гори (вкл. крайречни дървесни видове).
Изследваният район попада в границите на общините Димово и Лом и съвсем малка част от Ружинци.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В настоящата работа са използвани следните свободно достъпни входни
растерни и векторни данни:
1) цифров модел на релефа (ЦМР) с размер на пиксела 25х25 m – European
Digital Elevation Model (EU-DEM), version 1.1, генериран в рамките на програма
COPERNICUS (eu_dem_v11_E50N20) (EEA, 2017);
2) данни за пътно-шосейната мрежа и селища на Open Street Map (OSM)
(2019);
3) регистър на свлачищата (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Геозащита Плевен) ( http://gz-pernik.mrrb.government.bg
/26.08.2018).
Данните са геореферирани в еднаква координатна система – UTM зона 35
N, Датум WGS 84. За екстрахиране на морфоложките единици в Арчаро-Орсойската низина използванияр ЦМР е генерализиран до размер на пиксела 50х50 m.
В настоящата работа е използван морфометрично-морфографски подход за
ГИС-базиран анализ на терена на изследвания район. Той включва изчисление
на локалните морфометрични променливи наклон и експозиция на склоновете
(в градуси и проценти – за наклон на склон) и тяхната класификация, както и на
формата на склоновете. Изчислени са комплексни морфометрични променливи
относителна височина спрямо речната мрежа, топографски индекс на овлажнение и др. Екстрахирани са речната мрежа, както и морфоложките единици по
метода на Neteler, Mitasova (2007), Jasiewicz, Stepinski (2013), Stepinski, Jasiewicz
(2011). Освен това са използвани геостатистичен анализ (напр. дескриптивна и
зонална статистика) за изчисление на средните стойности на горепосочените
морфометрични показатели за всеки един клас (напр. долина, било, елементи
на склоновете и т.н.) и ГИС аналитични функции, като изрязване, обединение,
изчисление на площи.
За целите на изследването са използвани софтуерните продукти SAGA GIS
(System for Geoscientific Analysis) и ArcGIS 10.3. на ESRI.
РЕЗУЛТАТИ
Изчислените наклони на склонове в проценти са групирани в класове, посочени в табл. 1. От таблицата е видно, че в изследвания район преобладават
равнинни участъци с наклони 0-0,5% и 0,5-2% и много слабо наклонен терен
– 2-5%.
На базата на използваната концепция за „геоморфони“ Neteler, Mitasova,
(2007); Stepinski, Jasiewicz (2011) и Jasiewicz, Stepinski (2013) са екстрахирани
следните елементи на формите на релефа („геоморфони“) (фиг. 2 – приложение): заравнени участъци, била, хребети, елементи на склонове – горна част
на склон, дивергентни, изправени, конвергентни склонове, склонови подножия,
както и речни долини, понижения в заливни тераси и дълбоки участъци в речни
долини.
Според Stepinski и Jasiewicz (2011: 110) „геоморфоните“ са едновременно
характеристики и форми на релефа, независими от размера, формата и ориента77

Таблица 1

Относителен дял на отделните класове наклон на склон (%)
Наклон на склон (%)

Относителен
дял (%)

1) Level (0-0,5%) – ненаклонена повърхност

19,53232

2) Nearly level (0,5-2%) – почти равнинна повърхност

30,09832

3) Very gentle slopes (2-5%) – много слабо наклонени склонове

15,40068

4) Gentle slopes (5-9%) – слабо наклонени склонове

11,00667

5) Moderate slopes (9-15%) – средно наклонени склонове

13,49534

6) Strong slopes (15-30%) – силно наклонени склонове

10,33675

7) Very strong slopes (30 - 44%) – много силно наклонени склонове

0,12991

Общо

100%

цията на реалните му форми. За определянето им важна роля играят праговите
стойности L (радиус за изчисление на зенитни и надир ъгли) и d (праг на релефа...“a minimum value of the line-of-sight angle (zenith or nadir) that is considered
significantly different from the horizon“) като по-големи стойности на L дават възможност за идентифициране на по-големи по размер форми на релефа и обратно (Stepinski, Jasiewicz, 2011: 110). По тази причина според същите автори този
метод е подходящ за предварително геоморофоложко картографиране.
На фиг. 3 (приложение) са показани карти на геоморфоните в изследвания район чрез използване на различни прагове на радиус L. Използването на
най-голямото разстояние (в метри) дава възможност за екстрахиране на големите по размер форми и техни компоненти, отговарящи на реалния релеф в изследвания район (напр. идентифицирани са следните елементи на склоновете:
горна част и склоново подножие, както и дивергентни, конвергентни и изправени склонове). Сравнявайки визуално получените резултати с данни с предишни
геоморфоложки изследвания на Мишев (1959), екстрахираните геоморфони с
прагови стойности на L=10 000 и праг на релефа d = 1 се оказват най-реалистични (фиг. 3). Полученият резултат (фиг. 4) е векторизиран в shape-формат и
за всеки един полигон с помощта на зонална статистика са изчислени средните
стойности на отделните класове на наклона на склоновете в проценти и градуси, относителната височина спрямо речната мрежа и индекса на овлажнение.
Класовете на наклона на склоновете са използвани за рекласификация на картата на геоморфоните в 132 класа, групирани впоследствие в 52 класа на базата
на визуална интерпретация на сателитни изображения от Google Earth, както геоморфоложки данни и информация по Мишев (1959) и пилотен проект с ръководител доц. д-р С. Недков, НИГГГ-БАН „Изготвяне на геоморфоложки слой в
мащаб 1:100 000 на базата на цифровизиране на геореферирани географски карти за геоморфологията на района на Дунавското крайбрежие на българска територия /16 картни листа/“ в рамките на проект по Договор № ДСД-1/30.03.2017 г.
„Изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (фиг. 4 – приложение, табл. 2).
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Таблица 2
Геоморфоложки единици (форми) в Арчаро-Орсойската низина
Код Описание
11 1.1. Заливна тераса, разчленена от пясъчни хълмове, гредове, заравнени и
вдлъбнати мочурливи участъци и канали
12 1.2. Заливна тераса, разчленена от пясъчни хълмове, гредове, старици, леко
вдлъбнати заблатени участъци и стари речни легла
14 1.4. Заливна тераса (Дунав) - острови
22 2.2. T-1, t1Qp3, 5-7 m. Първа надзаливна тераса
23 2.3. T-2, 10-15 m. Втора надзаливна тераса
24 2.4. T-2, 15-18 m / 20-25 m. Втора (?) надзаливна тераса
25 2.5. T-3, 20-25 m/ 30-35 m, 38-40 m. Трета (?) надзаливна тераса
26 2.6. T-4, 40-45/50 m/ 55 m /60 m. Четвърта (?) надзаливна тераса
30 3.0. Речен бряг/ брегови откос
81 8.1. Суходолие (Суха долина)
83 8.3. Речна долина
84 8.4. Депресия или много вдлъбнат участък на долина
85 8.5. Линеен негативен участък (суходолие) на Дунавски остров
530 5.3.0. Пясъчен гред (естествен, льосов) и/или изкуствен насип (дига) / заравнени участъци и понижения в заливните тераси
531 5.3.1. Льосов гред (естествен) и/или изкуствен насип (дига)
532 5.3.2. Льосов гред (естествен)
534 5.3.4. Вдлъбнати форми на релефа в заливна тераса, напр. мочурливи участъци,
блата
535 5.3.5. Заравнени участъци (форми) в заливна тераса
536 5.3.6. Заравнени и вдлъбнати участъци (форми) в заливна тераса
714 7.1.4. Слаб наклон на склон (5-9%)
715 7.1.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%)
716 7.1.6. Стръмен комплексен склон (15-30%)
723 7.2.3. Много слаб наклон на склон (2-5%) (холоцен)
724 7.2.4. Слаб наклон на склон (5-9%) (холоцен)
725 7.2.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%) (холоцен)
726 7.2.6. Стръмен комплексен склон (15-30%) (холоцен)
730 7.3.0. Много полегат наклон (0-0,5%) (плейстоцен-холоцен)
733 7.3.3. Много слаб наклон на склон (2-5%) (плейстоцен-холоцен)
734 7.3.4. Слаб наклон на склон (5-9%) (плейстоцен-холоцен)
735 7.3.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%) (плейстоцен-холоцен)
736 7.3.6. Стръмен комплексен склон (15-30%) (плейстоцен-холоцен)
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737 7.3.7. Много стръмен комплексен склон (30-44%) (плейстоцен--холоцен)
1010 10.1.0. Свлачище (съвременно), комплексен колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1012 10.1.2. Свлачище (съвременно), горна част на колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1013 10.1.3. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен дивергентен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1014 10.1.4. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен изправен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1015 10.1.5. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен конвергентен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1016 10.1.6. Свлачище (съвременно), подножие на колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1020 10.2.0. Свлачище, комплексен колувиален склон, (холоцен)
1022 10.2.2. Свлачище, горна част на колувиално-свлачищен склон, (холоцен)
1023 10.2.3. Свлачище, колувиално-свлачищен дивергентен склон, (холоцен)
5001 5.0.0.1. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), заравнена с наклон
между 0,5 и наклон 1 -2,5 %
5002 5.0.0.2. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато) – леко разчленена с
наклони между 0,3 и 3 %
5003 5.0.0.3. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, с наклони между 1 и 3-5 %
5004 5.0.0.4. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, слабо
изпъкнала с наклон до 5-6 %
5005 5.0.0.5. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, леко
наклонена до 3-5 %
5007 5.0.0.7. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), леко разчленена и
наклонена до 3 %
5009 5.0.0.9. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), със слабо изразена
изпъкнала част в най-високата част на цялата повърхнина
5112 5.1.1.2. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, със слабо изразена изпъкнала част в най-високата част на цялата повърхнина и наклон между 2,5-5-8,5 %
5113 5.1.1.3. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, разчленена с наклон 3-5 %
5114 5.1.1.4. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, разчленена с наклон 3-5 до
8,5 %
6021 Хребет, средно наклонен (9–15%)
6041 Било със средни наклони (9–15%)
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Фиг. 5а и 5б. Пясъчни гредове в Орсойската заливна тераса
(снимки: В. Стоянова, 2018 г.)

Местоположението на свлачищата, отразени в регистъра на свлачищата
на геозащита Плевен, МРРБ съвпада с екстрахираните колувиално-свлачищни
склонове (фиг. 5а, б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заливните тераси на реките са едни от най-често срещаните флувиални
форми на релефа. Те имат важно значение за изучаване на флувиалните процеси и седиментния бюджет на речните системи и на съвременния природен и
антропогенен ландшафт като цяло.
Чрез използване на количествен (морфометричен) подход в ГИС-среда
е извършен цифров анализ на релефа за идентифициране и екстрахиране на
формите на релефа в Арчаро-Орсойската низина. Определени са 52 класа геоморфоложки единици, основните от които заливни тераси, пясъчни гредове,
изкуствени диги и локални понижения в заливните тераси, както и колувиално-свлачищни склонове и льосови повърхнини.
Получените резултати са сравнени с данни и информация от предишни
изследвания, сателитни изображения на Google Earth и данни за местоположението на свлачищата, които потвърждават пъстрата мозайка от форми, но
подлежат на проверка на терена. Независимо че отразяват съвременната морфоложка картина в разглеждания район, съобразно използваната пространствена
резолюция на ЦМР, тези резултати следва да се приемат като предварителни и
ще се използват за бъдещи рекогносцировъчни геоморфоложки изследвания,
картиране с цел определяне на формите на релефа и генетичните типове наслаги в Арчаро-Орсойската низина.

6 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Фиг. 2. Карти на геоморфоните в изследвания район: 1) L=100, d=1, 2),
L=300, d=1; 3) ) L=1000, d=1 и 4) ) L=10000, d=1

Фиг. 3. Карта на екстрахираните геоморфони в изследвания район
с прагови стойности L=10 000 и праг на релефа d =1

Фиг. 4. Геоморфоложки форми в Арчаро-Орсойската низина (екстрахирани от ЦМР с
размер на пиксела 50х50 m), (вж. описанието на легендата в таблица 2 в текста)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2019 • Sofia

ОЦЕНКА НА ФИЗИКОХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
И КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ НА РЕКА ЦИБРИЦА
Калин Сейменов1
Статията представя анализ и оценка на физикохимичното състояние и качеството
на водите на р. Цибрица, съобразно нормативните стандарти в Наредба № Н-4/2012 г.
за характеризиране на повърхностните води и посредством прилагането на Canadian
Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCME WQI). Анализът се
базира на данните от 60 измервания на 10 физикохимични параметъра, събрани в периода 2003–2017 г. Физикохимичното състояние на речните води е отражение на извършваното във водосборния басейн широкоспектърно антропогенно въздействие,
включващо прилагането на неустойчиви земеделски практики, отделянето на животновъдни фекални маси и изхвърлянето на комунално-битови отпадъци от населените
места без изградени канализации. Посочените дейности са причина за констатирани
превишения в концентрациите на нитратен азот, общ азот, ортофосфати и общ фосфор (до 40 пъти над заложените норми за „добър статус“ в Наредба № Н-4/2012 г.).
Съгласно годишните разчети на CCME WQI, качеството на водите се категоризира в
„лошо“, „критично“ и „добро състояние“, като се установява положителна тенденция
след 2011 г. Устойчивото подобряване на физикохимичното състояние и поддържането
на добро качество на водите на р. Цибрица изисква изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).
Ключови думи: качество на водите, замърсяване на водите, CCME WQI, река Цибрица

ASSESSMENT OF PHYSICOCHEMICAL STATUS AND
WATER QUALITY OF THE TSIBRITSA RIVER
Kalin Seymenov
Abstract: The Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC aims to achieve both a
good ecological and physicochemical status of all surface water bodies, and a good chemical
and quantitative status of groundwater resources by 2021. Currently, the implementation of
this goal appears to be a difficult task. Despite the great efforts made by the stakeholders in
the last decades, the majority of Europe’s water bodies still do not meet the requirements. On
a European scale, around 38 per cent of water pollution is caused by chemical and organic
agricultural wastes. In addition, the unregulated waste disposal from livestock farms into
1
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streams and lakes is also a serious problem. Nutrient enrichment causing eutrophication is the
main effect from these unsustainable anthropogenic practices. Although during the last years the
water bodies in Bulgaria tend to maintain relatively good hydro-ecological status, the discharge
of agricultural chemicals and the disposal of household wastes remain the main polluting
activities, particularly in rural areas. This study presents an assessment of the physicochemical
properties and water quality of the Tsibritsa River (NW Bulgaria) – a small lowland stream,
situated in an extensive agricultural region with cultivation of cereal crops. The main river body
springs from the Fore-Balkans and flows as a right tributary into the Danube River within the
Danube Plain. The length of the Tsibritsa River is 87.5 km and its drainage basin covers an area
of 933.6 km2. The catchment area is covered by arable lands polluting the surface water bodies
due to the discharge of soil runoff containing fertilizers, manures and pesticides. Furthermore,
the release of untreated wastewater from livestock farms and domestic sources in the small
settlements without urban sewerage systems is also problematic. The input data includes
information about ten physicochemical water quality parameters – pH, electrical conductivity
(EC), dissolved oxygen (DO2), ammonium nitrogen (N-NH4), nitrite nitrogen (N-NO2), nitrate
nitrogen (N-NO3), total nitrogen (N-tot), orthophosphates (P-PO4), total phosphorus (P-tot) and
five-day biochemical oxygen demand (BOD5), measured at one water sampling point located
near to the river’s mouth. A total of 60 samples for each variable, recorded during the period
2003–2017 have been used. The analysis has been conducted in compliance with the reference
values stated in the National Regulatory Framework (Regulation 4/2012). The general water
quality status has been determined according to the “one out – all out” principle, by the
element with the worst status out of all physicochemical elements. The descriptive statistics
(mean, minimum and maximum values) and a correlation matrix between each pair of two
variables have been computed. The Canadian Council of Ministers of the Environment Water
Quality Index (CCME WQI) for an overall assessment has also been applied. Its calculation is
conducted according to the values for “Good status”, recommended for surface water bodies
of type R8 (Regulation 4/2012). Results show increased concentrations of nitrate nitrogen (NNO3), total nitrogen (N-tot), total phosphorus (P-tot) and orthophosphates (P-PO4) (up to 40
times above the threshold values for “Good quality status”, stated in Regulation 4/2012). Over
50 per cent of these variables have been assessed to be of “Moderate status”. Those results
can be explained by the excessive use of chemical substances in agriculture and the release of
untreated wastes from livestock farms into the river channel. At the same time, some of the
physicochemical parameters have been assessed as ones of “Excellent status”, e.g. EC and
DO2. The correlation matrix between various variables shows the following strong, positive
relationships (r>0.9): “N-NO3 – N-tot” and “P-PO4 – P-tot”. These physicochemical parameters
are indicative for organic pollution. According to the “one out – all out” principle and due to
the significant excesses in the values of nitrates and phosphates, the overall physicochemical
status of the Tsibritsa River is assessed as “Moderate”. The annual values of CCME WQI vary
from 38.9 (2004) to 74.0 (2015), which means the water is “severely impaired” and “slightly
polluted”, respectively. The calculation of CCME WQI shows an overall worsening of water
quality in 2004, 2007 and 2008. Then, because of the failure of six physicochemical parameters
(N-NH4, N-NO3, N-tot, P-PO4, P-tot, BOD5), the status is categorized as “Poor”, meaning water
quality is impaired and the conditions usually depart from the natural levels. On the other
hand, in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017, due to the failure of two or three parameters
(N-NO3, N-tot, P-PO4), the CCME WQI indicates “Fair status”, which means water quality is
usually protected and the conditions sometimes depart from the desirable levels. Although a
positive trend in water quality parameters is detected after 2011, the CCME WQI generally
shows “Marginal” and “Poor” ratings. In order to achieve better physicochemical conditions
and to maintain good water quality of the Tsibritsa River, the adoption of sustainable land use
practices and the construction of urban wastewater treatment plants are recommended.
Keywords: water quality, water pollution, CCME WQI, Tsibritsa River
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УВОД
Едно от предизвикателствата пред Рамковата директива за водите (РДВ)
2000/60/ЕС е постигането на добър екологичен статус на повърхностните води
в държавите от Европейския съюз до 2021 г. С наближаване на ултимативния
срок обаче, вероятността за неизпълнение на заложените изисквания нараства.
Съгласно последното издание на ежегодния доклад на Европейската агенция
по околна среда „Европейски води: оценка на състоянието и натиска“ (2018),
сред пречките за подобряване качеството на водите в държавите от общността
са дифузно изпусканите химични и органични вещества от селското стопанство, причиняващи 38 % от случаите на замърсявания с антропогенен произход.
Докладът предлага срокът за постигане на „добър статус“ да бъде максимално
удължен до 2027 г., защото концентрациите на нитрати, фосфати и биохимично
потребление на кислород продължават да превишават нормите в повечето държави, като именно тези показатели са индикативни за органично замърсяване
на водите от селското стопанство. България отчита напредък по подобряване
качеството на повърхностните води, но все още остава със средна успеваемост
– дирекциите за басейново управление включват 870 повърхностни водни тела,
от тях 431 (49,4 %) не покриват нормативните изисквания за „добро състояние“
(ЕЕА, 2018).
Приоритетното развитие на селскостопанския сектор изиграва ключова социално-икономическа роля за населението в земеделските райони. Тази роля се
изразява не само в снабдяването с хранителни стоки, но и в поддържането на
устойчиво и балансирано жизнено равнище, в разширяване на трудовите пазари
и социалната заетост (FAO, 2017). Редом с посочените преимущества, в ландшафтната среда настъпват антропогенни трансформации, породени от прилагането на неустойчиви човешки практики. Разораването на естествените площи и
превръщането им в обработваеми земи с последвало химическо и иригационно
третиране, целящо ръст на добивите – напр. използването на органични и минерални торове, пестициди, препарати за растителна защита, прилагането на
разнообразни поливни мероприятия и др., е предпоставка за дифузно внасяне
на замърсяващите вещества в най-близкия водоприемник. Земеделските продукти често служат като фуражна суровина и обуславят едновременно развитието
и на животновъдството. Отглеждането на домашни животни, особено в неузаконени за извършване на дейността малки лични стопанства, допринася за добавъчно замърсяване поради отделянето на фекални маси. Освен това домакинствата в селските райони не винаги са свързани към обществена канализация
и често изхвърлят битовите си отпадъци в септични ями или торища. Механизмът на замърсяване се активизира при отмиването на повърхностния почвен
слой, на седиментите и фекално-битовите суспензии от дъждовните води, които
ги придвижват по наклона към местния ерозионен базис (Wiens, 2013). Последиците от заустените селскостопански и битови отпадъци за водните обекти
са комплексни: включват натрупването на органика и ускоряването на процеса
еутрофикация в обширни участъци, което необратимо изменя жизнената среда
на хидробионтите и влошава качеството на пресноводните системи. Доколкото последните представляват жизненоважен ресурс, влошеното им състояние
е възможно да се отрази върху здравния статус на населението (FAO, 2017).
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С повишена уязвимост от подобни замърсявания са малките речни течения,
които изпълняват важни екологични и хидробиологични функции, но същевременно притежават ограничен капацитет на самопречистване чрез разреждане
на постъпващите замърсители в естествения отток. Изброените факти налагат
прецизното изпълнение на дейностите по мониторинг, анализ и оценка на състоянието и натиска върху водните обекти. Резултатите от проведените експертни действия са в основата на програмите от мерки, плановете за управление
и предприемането на мениджърски решения за предотвратяване на риска от
последвали замърсявания.
Целта на изследването е да анализира и оцени физикохимичното състояние и качеството на водите на р. Цибрица, съобразно изискванията в Наредба
№ Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води и чрез прилагането на Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index
(CCME WQI). В процеса на нейното изпълнение са осъществени следните задачи: 1) оформяне на изходна редица с данни; 2) подлагане на масива на компонентен и комплексен анализ; 3) идентифициране на замърсяващите източници; 4) отправяне на препоръки за ограничаването им.
Обект на изследването e р. Цибрица, а предмет на анализа е качественото състояние на речните води по физикохимични параметри. Речният водосбор включва антропогенизирани ландшафти, развити в низинния и равнинно-хълмистия хипсометричен пояс и заети в по-голямата си част от обработваеми земеделски земи. Характерни за поречието са селските селища с малки
лични стопанства и липсата на инфраструктура за третиране на битовите отпадъци. Посочените особености са предпоставка за органично замърсяване
на водите и аргументират избора на водосборния басейн за представително
поречие.
Река Цибрица извира в северното подножие на вр. Костин (871 m н.в.)
в рида Широка планина, Западен Предбалкан. След изворите ориентира течението си на североизток и навлиза в Дунавската равнина, където тече в заравнена асиметрична долина, с полегати леви и стръмни десни брегове. В
долното течение пресича западната част на льосовото плато Златия и при с.
Долни Цибър се влива отдясно в р. Дунав (27 m н.в.) (фиг. 1). Главната река
протича на дължина 87,5 km и обхваща 933,6 km2 водосборна площ (Христова,
2012). Средногодишният обем на повърхностните водни ресурси в поречието се оценява на 62,9*106m3 и е с преобладаващо потребление от земеделието
(„Използване на водите…“, 2006). Аграрната дейност изпъква и в структурата
на земеползване – класовете земно покритие, обединени чрез номенклатура
в „Ниво 2. Земеделски земи“ обхващат 76,1 % от площта на речния басейн.
От тях най-широко застъпени са неполивните площи – обработваеми земи
с пшеница, царевица, слънчоглед и др. (фиг. 2, табл. 1). Земеползването във
водосборния басейн повлиява върху физикохимичния статус на речните води
(Гърциянова, 2017). Поречието на р. Цибрица се населява от 26 298 души,
разпределени в един град и 26 села, което съответства на средна гъстота на
населението 28 д./km2 (ГРАО, 2018).
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Таблица 1
Разпределение и дял на площите от земното покритие (% от територията)
Ниво

Клас

1. Антропогенни
обекти

112 Населени места със свободно застрояване

5,68

121 Индустриални зони

0,29

211 Неполивни земеделски площи – орна земя

%

64,52

221 Лозя

1,85

222 Овощни насаждения

0,76

242 Комплексно култивирани насаждения

3,52

243 Земеделски площи с естествена растителност

5,44

311 Широколистни гори

7,08

312 Иглолистни гори

0,31

313 Смесени гори

0,58

3. Гори и естествени 321 Естествено затревени площи
площи
324 Временни насаждения, гори, храсти

6,35

2. Земеделски земи

5. Водни обекти

1,34

332 Голи скали

0,05

333 Рядка растителност

1,18

334 Запустели или опожарени земи

0,16

512 Водни тела (язовири, водоеми)

0,89

ИНФОРМАЦИОННА БАЗА И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Използвани са данни от физикохимичния мониторинг на речните води при
контролен пункт с код BG1WO00811MS010 на р. Цибрица – с. Долни Цибър
(43.81367 N, 23.52439 E), разположен непосредствено преди устието в р. Дунав,
което позволява отчитане на всички потенциални замърсявания, постъпващи в
речното течение от територията на водосборния басейн. Изходните данни са
получени за 2003–2008 г. от Националната система за мониторинг на околната
среда (НСМОС), поместени в „Доклад за ОВОС от извеждане от експлоатация
на блокове 1–4 на АЕЦ Козлодуй“ (ИАОС, 2013), и са допълнени със сведения
за периода до 2017 г., предоставени със съдействието на Басейнова дирекция
„Дунавски район“ – гр. Плевен (Решение № 01-40/04.07.2019 г.). Обобщеният
пакет включва данни за 10 физикохимични параметъра – pH-активна реакция,
електропроводимост (EC), разтворен кислород (DО2), общ азот (N-tot), амониев
азот (N-NH4), нитритен азот (N-NO2), нитратен азот (N-NO3), фосфор (P-tot),
ортофосфати (P-PO4) и биохимична потребност от кислород (BOD5). Периодът
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Таблица 2
Описание на стандартите за качество на водите в Наредба № Н-4/14.09.2012 г.
Параметър

Референтни норми за качество при водно тяло тип R8
Отлично

Добро

Умерено

не се категоризира

6,5–8,5

не се категоризира

EC, µS/cm

<700

700–750

>750

DO2, mg/l

7,00–9,00

6,00–7,00

<6,00

N-NH4, mg/l

<0,10

0,10–0,30

>0,30

N-NO2, mg/l

<0,03

0,03–0,06

>0,06

N-NO3, mg/l

<0,70

0,70–2,00

>2,00

N-tot, mg/l

<0,70

0,70–2,50

>2,50

P-PO4, mg/l

<0,07

0,07–0,15

>0,15

P-tot, mg/l

<0,15

0,15–0,30

>0,30

BOD5, mg/l

<2,00

2,00–4,00

>4,00

pH

с наблюдения обхваща 15 години (2003–2017 г.), през който са проведени общо
60 измервания на всеки параметър (четири измервания годишно). Пълнотата на
редиците, броят на измерванията, както и последвалата статистическа и аналитична обработка на изходните данни гарантират получаването на репрезентативни резултати.
Методологичната конструкция на настоящото изследване е подчинена
на двата традиционни подхода, прилагани при анализите за качество на водите – компонентния и комбинаторния. С цел поетапното разкриване състоянието на речните води по физикохимични параметри, техните стойности
са сравнени със заложените референтни норми за качество в Наредба №
Н-4/14.09.2012 г., съобразно типологията на водното тяло, в която се класифицира пунктът. Резултатите са отнесени към нормативните изисквания за
повърхностно водно тяло тип R8 (Малки и средни дунавски реки) (табл. 2).
Извършен е честотен анализ на броя на пробите, отнасящи се към определен
качествен статус. При поставяне на заключителната оценка е съблюдавано
по-лошото състояние по метода „one out – all out“ (РДВ). Изчислени са описателни статистически характеристики (средноаритметични, минимални и
максимални стойности). Степента на асоциативност между отделните параметри е разкрита чрез корелационна матрица, с приета област на допустими
резултати за наличие на статистически значима корелация в интервала r +/0,8÷1,0 (Ahamed et al., 2012).
За комплексна оценка състоянието на речните води е приложен комбинаторен подход, който притежава определени достойнства и преимущества пред
покомпонентния анализ, тъй като съчетава данни за няколко параметъра и по
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този начин осигурява интегрална представа за качествения статус на водите.
Освен това резултатът се изразява в числови стойности, което позволява прилагането на времеви и тренд анализи (Върбанов и Гърциянова, 2015). В изследването е приложен индексът за качество на водите, разработен от Канадския съвет на министрите по околна среда (Canadian Council of Ministers of the
Environment – CCME WQI). Преимуществата на неговото прилагане са относително лесната изчислителна методика, високочувствителният характер при
налично замърсяване, както и хармонизирането с българското законодателство
и политиките в областта на водите (РДВ 2000/60/ЕС, Наредба № Н-4/2012 г.).
За първи път индексът е научнообоснован от Saffran (2001), по-късно е допълнен с регионални анализи за качеството на повърхностните и подземните води
в Канада (Lumb, 2006), Индия (Venkatramanan et al., 2016), Иран (Jafarabadi
et al., 2016) и др. В България, където е наричан Индекс за качество на водите
(ИКВ), също има натрупан известен опит в прилагането му (Гърциянова, Върбанов, 2015; Върбанов и др., 2015; Върбанов, Гърциянова, 2016; Гърциянова,
2016; Radeva, Seymenov, 2019). По своята същност индексът представлява математически израз, комбиниращ информация за три индикаторни компонента,
които отразяват последиците от антропогенните въздействия върху качеството
на водите:
– Диапазон на въздействие (F1) – показва броя на показатели, неотговарящи на максимално допустимите норми, спрямо общия брой пресмятани параметри;
– Честота на въздействие (F2) – представлява отношение на „лошите проби“ (непокриващи нормативните изисквания) към общия брой на измерванията;
– Аамплитуда на въздействие (F3) – разкрива степента на отклонение на
„лошите проби“ към референтните стойности.
В настоящото изследване изчисленията са проведени за 10 физикохимични
параметъра, съгласно фиксираните нормативни изисквания за „добро качествено състояние“ в Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (табл. 2). При калкулирането на отделните компоненти е следван
предложеният алгоритъм от Davies (2006).
Получените резултати за всеки компонент се заместват във формула и се
изчислява интегралният индекс за качество на водите, който приема вида:
,
където: 1.732 – нормализатор на стойностите от 0 (най-лош) до 100 (най-добър статус).
След приключване на изчислителните процедури се пристъпва към оценяване на изведения резултат, съгласно приетата класификационна скàла
(табл. 3). Тя се базира на концепцията за “желани екологични нива“, които са
максимално близки до естествените условия и не предполагат антропогенно
натоварване.
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Таблица 3

Състояние

Скàла за оценка качеството на водите
(Saffran, 2001; Върбанов, Гърциянова, 2015)
Интервал на CCME

Описание

95–100

Водите се намират в естествено състояние и отговарят на желаните екологични нива. Няма антропогенно натоварване.

80–94

Водите се намират в естествено състояние и
екологичните условия рядко се отклоняват от
желаните нива. Отчетени са единични случаи на
антропогенно натоварване и замърсяване.

Добро

65–79

Водите са слабо замърсени и екологичните условия периодично се отклоняват от желаните
нива. Отчетени са редица случаи на антропогенно натоварване и замърсяване.

Критично

45–64

Водите са замърсени и екологичните условия
често се отклоняват от желаните нива. Налице е
значително антропогенно натоварване.

Лошо

0–44

Водите са силно замърсени, естествените условия са нарушени и не постигат желаните нива.
Има непрекъснат антропогенен натиск.

Отлично

Много добро

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ
Водородният показател pH в пункта за мониторинг на р. Цибрица при
с. Долни Цибър през изследвания период приема средноаритметична стойност
8,09. Граничните концентрации варират в интервала от 7,03 (01.07.2014 г.) до
8,47 (02.04.2003 г.), което е показателно за неутрална до алкална реакция на
водите. Параметърът изцяло покрива стандарта за „добро състояние“ (табл. 4).
Електропроводимостта (ЕС) е със средна стойност 284,12 µS/cm, като
минималната концентрация е 126,00 µS/cm (06.10.2015 г.), а максималната –
513,00 µS/cm (09.04.2017 г.). Това е единственият физикохимичен параметър,
който постига „отлично състояние“ през целия изчислителен период (табл. 4).
Средноаритметичната стойност на разтворения кислород (DO2) е 8,9
mg/l, като минималното показание е 5,4 mg/l (08.07.2010 г.), а максималното –
14,1 mg/l (10.01.2006 г.). В почти всички случаи концентрациите са в диапазон
„отлично“ и „добро състояние“. Изключение са третите тримесечия на 2005 и
2010 г., когато по-ниските стойности съответстват на „умерен статус“ (табл. 4).
Концентрациите на амониев азот (N-NH4) в пункта на р. Цибрица при с.
Долни Цибър приемат средни показания 0,124 mg/l и варират в диапазона от
0,013 mg/l (19.01.2013 г.) до 0,828 mg/l (15.05.2008 г.). В над 90 % от случаите
водите се намират в „отлично“ и „добро състояние“ по този показател (табл. 4).
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През изследвания период са регистрирани общо четири превишения – през
третите тримесечия на 2004 и 2010 г. и през първото и второто тримесечие на
2008 г., когато водите са в „умерено състояние“. Максималната концентрация
превишава нормативния стандарт за „добър качествен статус“ с 2,8 пъти.
Съдържанието на нитритен азот (N-NО2) приема средноаритметична
стойност 0,031 mg/l. Минималната концентрация е измерена на 27.10.2017 г.
(0,006 mg/l), а максималната – на 17.07.2007 г. (0,079 mg/l). В 95% от случаите
водите попадат в категориите „отличен“ и „добър статус“ по този показател
(табл. 4). В периода са регистрирани три превишения в съдържанието – през
третите тримесечия на 2006 и 2007 г. и първото тримесечие на 2016 г., когато
категоризацията определя речните води в „умерено състояние“. Най-високата
концентрация превишава праговото значение за „добър статус“ с 1,3 пъти.
Стойностите на нитратен азот (N-NО3) в поречието на р. Цибрица при
с. Долни Цибър имат средни показания 5,553 mg/l. Граничните концентрации
се изменят в интервала от 1,27 mg/l (17.10.2006 г.) до 18,00 mg/l (17.07.2007 г.).
Разгледаният параметър е с най-влошени честотни качествени характеристики,
тъй като над 90 % от пробите превишават праговете за „добър статус“ (табл. 4).
Такъв е постигнат пет пъти за периода – веднъж през 2003, 2006, 2007 г. и два
пъти през 2015 г. Във всички останали случаи качественият статус е „умерен“.
Максималната концентрация е с девет пъти над нормата за „добро състояние“.
Концентрациите на общ азот (N-tot) следват динамиката в съдържанието
на предходните три параметъра, но най-вече на нитратния азот. В пункта при
с. Долни Цибър средната стойност е 6,462 mg/l, най-ниската е установена на
17.10.2006 г. (1,83 mg/l), а най-високата е отчетена на 17.07.2007 г. (19,50 mg/l).
Над 85% от пробите постигат „умерено състояние“ (табл. 4). „Добър статус“
Таблица 4
Честота (% от всички проби) на физикохимичните параметри в определено състояние, съобразно нормативните изисквания в Наредба № Н-4/2012 г.
Параметър

Отлично

Добро

Умерено

не се категоризира

100,0

не се категоризира

EC, µS/cm

100,0

–

–

DO2, mg/l

86,7

10,0

3,3

N-NH4, mg/l

58,3

35,0

6,7

N-NO2, mg/l

55,0

40,0

5,0

N-NO3, mg/l

–

8,3

91,7

N-tot, mg/l

–

13,3

86,7

P-PO4, mg/l

20,0

25,0

55,0

P-tot, mg/l

25,0

28,3

46,7

BOD5, mg/l

11,7

68,3

20,0

pH
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Таблица 5
Корелационна матрица между стойностите на физикохимичните параметри
Параметър

pH

pH

1,00

EC

0,06

1,00

DO2

0,14

0,29

1,00

N-NH4

-0,08

-0,04

0,01

1,00

N-NO2

0,21

0,11

-0,15

0,28

1,00

N-NO3

0,28

0,20

0,05

0,25

0,37

1,00

N-tot

0,25

0,18

0,07

0,22

0,33

0,95

1,00

P-PO4

0,32

0,10

-0,06

0,21

0,24

0,42

0,36

1,00

P-tot

0,30

0,07

-0,10

0,19

0,21

0,40

0,34

0,93

1,00

BOD5

0,18

0,13

-0,17

0,26

0,18

0,39

0,37

0,55

0,52

EC

DO2 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N-tot P-PO4 P-tot

BOD5

1,00

е покрит осем пъти – веднъж през 2003, 2006, 2011, 2017 г. и по два пъти през
2014 и 2015 г. Максималната стойност превишава референтната със 7,8 пъти.
Съдържанието на ортофосфати (P-PО4) приема средноаритметична
стойност 0,572 mg/l. Граничните концентрации варират в интервала от 0,028
mg/l (06.10.2015 г.) до 6,08 mg/l (07.09.2004 г.). Над половината от пробите не
покриват изискуемото „добро състояние“ (табл. 4). Отклоненията са ежегодни,
като само през 2011, 2013 и 2015 г. и четирите годишни проби са в диапазона
за „отлично“ и „добро състояние“. От анализираните параметри ортофосфатите
отбелязват най-сериозно отклонение – максималната концентрация надвишава
референтната за „добър статус“ с 40,5 пъти, а за „отличен статус“ – с 86,8 пъти.
Стойностите на общ фосфор (P-tot) в пункта на р. Цибрица при с. Долни
Цибър приемат средни показания 0,598 mg/l, като най-ниската концентрация е
установена на 01.07.2014 г. (0,033 mg/l), а най-високата – на 07.09.2004 г. (6,45
mg/l). Малко над половината проби покриват нормативния стандарт за „добър
статус“ (табл. 4). Регистрират се обаче редица превишения, особено до 2010 г.,
след което отклоненията са веднъж годишно, а от 2013 г. такива не се отчитат.
Максималната стойност надвишава нормата за „добро състояние“ с 21,5 пъти.
Биохимичната потребност от кислород (BOD5) е със средна стойност
3,24 mg/l. Граничните концентрации се изменят от 1,12 mg/l (13.03.2003 г.) до
10,00 mg/l (16.08.2005 г.). В 80 % от пробите стойностите на параметъра се запазват в интервала за „отлично“ и „добро състояние“ (табл. 4). Превишения над
нормите се доказват от един до три пъти годишно през 2003, 2004, 2005, 2006,
2008, 2012 г. След последната година и до края на изчислителния период концентрациите се стабилизират в числовия диапазон за „добро състояние“.
Корелационната матрица установява силна асоциативност в стойностите
на нитратния с общия азот и на ортофосфатите с общия фосфор (табл. 5). При
останалите физикохимични параметри не се откриват статистически значими
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зависимости. Извън областта на допустими значения, но сравнително по-висок
положителен корелационен коефициент описва връзките на общия фосфор и
ортофосфатите с биохимичната потребност от кислород (табл. 5). Най-общо
изчисленията показват наличие на паралелна динамика в концентрациите на
физикохимичните параметри, отговорни за органично замърсяване на водите.
От проведения покомпонентен анализ следва изводът, че речните води на
р. Цибрица са подложени предимно на нитратно и фосфатно замърсяване. Над
50 % от пробите на нитратния азот, общия азот и ортофосфатите не отговарят
на изискването за постигане на „добър статус“ (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.).
Независимо от обстоятелството, че част от анализираните параметри покриват стандартите за „добро“ и „отлично състояние“, установените превишения
в концентрациите на нитрати и фосфати над заложените норми, са причина качеството на водите на р. Цибрица – с. Долни Цибър да бъде оценено като „умерено“ по физикохимични параметри за периода 2003–2017 г., съгласно класификационната система в Наредба № Н-4/2012 г. и позовавайки се на принципа
„one out – all out” (РДВ).
По-пълна и обоснована оценка на качествения статус на водите дава комбинаторният анализ. Средноаритметичната стойност на WQI възлиза на 59,4 и определя водите като замърсени, подложени в значителна степен на антропогенно
натоварване и окачествени с „критичен статус“ през периода на изследване. Подобна оценка обаче е твърде формална и не позволява хронологично измерение
на промените в качеството на водите. За целта е разкрита годишната динамика на WQI за поречието на р. Цибрица при с. Долни Цибър, която установява
положителна тенденция на изменение в качеството на водите за изследвания
период и показва, че те се намират в своето най-лошо състояние през 2004 г., а
най-добър комплексен статус постигат през 2015 г. (фиг. 3). Индексните оценки
отнасят състоянието на водите към категориите „лошо“ (в три от годините),
„критично“ и „добро“ (в по шест от годините) (фиг. 3, фиг. 4).
В отделни години от разгледания период (2004, 2007, 2008 г.) качеството
на водите се дефинира като „лошо“, което означава, че те са силно замърсе-

Фиг. 3. Динамика и тренд в стойностите на WQI на р. Цибрица – с. Долни Цибър
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Фиг. 4. Честота (%) на годишните оценки на WQI в определено състояние
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Таблица 6
Статистическа основа за изчисляване на WQI на р. Цибрица – с. Долни Цибър

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Бр. параметри,
непокриващи
„добър статус“
към общия бр.
показатели
5/10
6/10
5/10
5/10
6/10
6/10
5/10
6/10
2/10
4/10
2/10
3/10
2/10
4/10
3/10

F1
50,00
60,00
50,00
50,00
60,00
60,00
50,00
60,00
20,00
40,00
20,00
30,00
20,00
40,00
30,00

Бр. измервания,
непокриващи
„добър статус“
към общия бр.
проби
14/40
16/40
14/40
13/40
16/40
16/40
13/40
14/40
8/40
10/40
8/40
7/40
6/40
9/40
8/40

F2
35,00
40,00
35,00
32,50
40,00
40,00
32,50
35,00
20,00
25,00
20,00
17,50
15,00
22,50
20,00

Нормализирана сума на
отклоненията
(Normalized sum
of the excursions)
0,831
3,446
0,992
1,191
1,820
3,081
0,690
0,796
0,721
0,733
0,702
0,445
0,597
0,335
0,519

F3
45,38
77,51
49,80
54,34
64,52
75,50
40,83
44,31
41,90
42,29
41,23
30,78
37,39
25,09
34,16

ни и подложени на непрекъснато антропогенно натоварване (табл. 3). Причина
за така определеното състояние са завишените концентрации на амониев азот
(N-NH4), нитратен азот (N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4), общ
фосфор (P-tot) и БПК5 (BOD5). В най-общ аспект, до 2010 г. се установяват периодични превишения в концентрациите на изброените параметри, като в годините с „лошо състояние“ (по WQI) се наблюдава едновременно покачване
в стойностите и на шестте показателя. Сумарно, отклоненията над нормите са
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най-съществени през 2004 и 2008 г. (табл. 6). Например третото тримесечие на
2004 г. е белязано с максималните стойности на ортофосфатите и общия фосфор (до 40 пъти над нормата за „добро състояние“). В останалите години до
2011 г., качеството на водите се дефинира като „критично“, което означава, че
те са замърсени и условията в тях често се отклоняват от желаните екологични
нива (табл. 3). Установената оценка се получава от периодични превишения
в концентрациите на пет от общо десет анализирани параметъра (табл. 6). От
2011 г. до края на периода (с изключение на 2012 г.), се забелязва подобряване
в качеството на речните води, доказано с покачване стойностите на WQI и стабилизирането им в диапазона за „добро състояние“. Получената оценка е индикативна за слабо замърсяване, с все още периодични отклонения над нормите
и желаните екологични условия (табл. 3). След 2011 г. подобна тенденция за
пункта при с. Долни Цибър отчитат Гърциянова и Върбанов (2015), базирайки
се на данните за 25-годишен изчислителен период (1990–2014 г.). Изведените
резултати в настоящото изследване потвърждават техния анализ. Внимателният
прочит на изходната редица с данни показва, че положителната тенденция в
качеството на водите и постигането на „добро състояние“ (по WQI) след 2011 г.
се дължи на намалени концентрации на амониев азот (N-NH4), фосфор (P-tot) и
БПК5, с което посочените параметри вече отговарят на стандартите за „добър“
и дори „отличен статус“ в Наредба № 4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Независимо от това, продължава непрекъснатото превишаване в стойностите на нитратния азот (N-NO3), общия азот (N-tot), а през 2012,
2014, 2016, 2017 г. – и на ортофосфатите (P-PO4), които се явяват с най-големи
отклонения и до 2011 г.
Изхождайки от получените резултати, както и от структурата на земното
покритие в басейна на р. Цибрица (фиг. 2, табл. 1), следва предположението, че
най-значителните потенциални източници на замърсяване на речните води с нитрати и ортофосфати представляват селскостопанските дейности. Те включват
прекомерната употреба на торове и пестициди за третиране на обработваемите земи в равнината Златия (един от водещите зърнопроизводителни райони в
страната с обща култивирана площ 584 хил. дка , съгласно „План за развитие…,
2014“), както и заустването на непречистени фекални маси от животновъдството (овцеферми и кравеферми с деклариран капацитет до 1200 глави добитък
са: „Буйното агне“ в с. Якимово, „Стопански двор“ в с. Расово, „Единство“ в с.
Комощица, „Прогрес“ в с. Мокреш, а също и редица малки частни стопанства).
Допълнителен фактор за замърсяване на водите на р. Цибрица с нитрати,
ортофосфати, амонячни съединения и други органични вещества представлява
изхвърлянето на комунално-битови отпадъци от селищата без изградени канализации и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). В общинския
център Вълчедръм едва 2,7 % от жилищата са свързани с канализация, 7,2 %
използват септични ями, а 77 % – попивни кладенци, с което не се изпълняват
предписанията в Директива 91/271/ЕС относно изграждане на канализации и
селищни пречиствателни станции в агломерациите над 2000 е.ж. („Програма за
опазване на околната среда“, 2015). В с. Расово (общ. Медковец) е проектирана
и въведена в експлоатация канализация по проект „Развитие на селските райони 2007–2013“. Във всички останали 25 селища от басейна на р. Цибрица не е
планирано изграждането на канализационни системи и ПСОВ.
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В анализираните ситуации рискът от замърсяване на водите е особено значим, защото освен чрез директно заустване в реката и в приточните дерета на
битовите отпадъци и на селскостопанските отпадъчни води, наситени с торове,
пестициди и животински екскременти, е възможно дифузно постъпване на замърсяващи агенти в подземните води. Подобно замърсяване не е изключено да
настъпи при инфилтриране на непречистени води от почвите в обработваемите
земи и с просмукване от септичните ями към първия водоносен хоризонт. Опасността е съществена предвид факта, че басейнът на р. Цибрица е развит върху неспоен, водопропусклив фундамент от льосови и песъчливи седименти. Доколкото подземните водоизточници имат забавена самопречиствателна способност, а
същевременно представляват ресурс за питейното и поливното водоснабдяване,
евентуално влошеното им качество може да рефлектира върху човешкото здраве.
Индустриалният сектор не е със структуроопределяща позиция в района,
което намалява възможността от точкови промишлени замърсявания. Съгласно
„План за развитие (2014–2020)“ на общините Вълчедръм, Монтана, Медковец
и Якимово единствените функциониращи предприятия в селищата от басейна
на р. Цибрица са дърводелски и шивашки цех (Вълчедръм), фурни за изпичане
на хляб с мелничарска база (Вълчедръм, селата Златия, Якимово и Комощица)
и маслобойна за извличане на слънчогледово олио (с. Доктор Йосифово), като
последните две производствени дейности са обвързани с добиваната селскостопанска продукция.
Утвърждаването на земеделски практики с ограничено потребление на торове и пестициди, както и разширяването на мрежата от селищни канализации
и ПСОВ, са решения за устойчиво подобряване качественото състояние на речните води.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От проведеното изследване върху качеството на повърхностните води в
пункта на р. Цибрица при с. Долни Цибър по физикохимични параметри за периода 2003–2017 г., могат да бъдат формулирани следните изводи:
• Физикохимичният статус на водите, съгласно референтните стандарти в
Наредба № Н-4/2012 г. се оценява като „умерен“, поради отчетените превишения в концентрациите на нитратен азот (N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати
(P-PO4) и общ фосфор (P-tot), чиито максимални стойности надвишават от 8 до
40 пъти нормите за „добро състояние“.
• WQI постига показания в интервала от 38,9 (2004 г.) до 74,0 (2015 г.),
индикативни за “силно” до “слабо” замърсени води. Резултатите сочат положителна качествена тенденция на изменение и дават основание анализираният
период условно да се подели на два подпериода: 1) до 2010 г.: „лошо“ и „критично състояние“ с повишени концентрации на амониев (N-NH4), нитратен (NNO3) и общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4), фосфор (P-tot) и БПК5 (BOD5);
2) от 2011 г.: „добро състояние“ със завишени концентрации на нитратен азот
(N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4) и подобрени стойности на останалите параметри.
• Потенциалните замърсители са идентифицирани с дифузен произход и
включват заустването на непречистени селскостопански (земеделски и живот100

новъдни) води и нерегламентираното изхвърляне на комунално-битови отпадъци от населените места без изградени канализации.
Нитратното и фосфатното замърсяване на водите на р. Цибрица може да
бъде преодоляно с въвеждане на добри земеделски практики (биоземеделие), с
целенасочено третиране на битово-фекалните води в ПСОВ и със свързване на
домакинствата към обществени канализации. Спазването на препоръките ще
гарантира устойчиво запазване на установения в последните години позитивен
тренд на изменение в качеството на водите. Тенденцията дава предпоставки да
се счита, че поречието има възможност да покрие европейския и националния
регулаторен стандарт за постигане на „добро състояние“ на повърхностните
води до 2021 г., когато предстои разработване на новите планове за басейново
управление. Получените резултати в изследването могат да бъдат разширени с
анализ на информацията от хидробиологичния мониторинг и да послужат за
оптимизация на мерките, целящи интегрирано управление на водните ресурси.
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Фиг. 1. Карта на релефа и хидрографската мрежа в басейна на р. Цибрица

Фиг. 2. Карта на земното покритие (CORINE Land Cover 2012) в басейна на р. Цибрица
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RECONSTRUCTION MODELS
OF THE SVISHTOVSKO-BELENSKA WETLAND
SYSTEM DEVELOPMENT
Georgi Zhelezov1
The present research is related to the problem of spatio-temporal transformation of the
Svishtovsko-Belenska wetland system. The investigation is based on the information generated from old maps covering different time periods. Using these data reconstruction models of
the wetland system have been developed.
Keywords: reconstruction model, wetland, system

РЕКОНСТРУКЦИОННИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО
НА СВИЩОВСКО-БЕЛЕНСКАТА СИСТЕМА ОТ ВЛАЖНИ ЗОНИ
Георги Железов
Резюме: Системите от влажни зони са едни от най-бързо променящите се
природни системи. Значението на влажните зони се определя от факта, че те предоставят
разнообразни екосистемни стоки и услуги. Настоящото изследване е фокусирано
върху проблемите с пространствените трансформации на Свищовско-Беленската
влажна система в България, която е част от водосбора на р. Дунав. Генерирането на
различни пространствено-времеви модели въз основа на стари карти дават възможност
за изследване на състоянието и параметрите на системата от влажните зони. Въз
основа на тези резултати се генерират реконструкционни модели. Изследването
на пространствените изменения във времеви порядък е надеждна платформа при
процесите на планиране и оптимизиране на стопанските и природноконсервационни
дейности в региона.
Ключови думи: реконструкционен модел, влажна зона, система
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INTRODUCTION
Wetlands are one of the most dynamic and fast changing natural systems on the
Earth. They respond even to the smallest changes of the environment state. In this aspect they may be used as a reliable basis to determine the quality of the environment
and the degree of anthropogenic transformation in a specific area.
Wetlands have versatile significance:
– Wetlands contain huge water masses and represent valuable fresh water reservoir.
– Wetlands take part in the water cycle and support the basic living systems on
the Earth - their functioning, dynamics and productivity.
– Wetlands have important filtration and purification functions with regard to the
drinking water globally.
– Wetlands are a centre of versatile business activities.
– Wetlands protect many lands from flooding.
– Wetlands are the habitat for many fish species.
– Wetlands are rich in plantation and animal species and include unique landscapes.
– Wetlands are connected with the cultural identification of many people and
countries worldwide.
MODELS AND MODELING
Models in geographic researches are commonly based on analogies. Analogies
with regard to natural phenomena, public and economic phenomena, alphabetic-numerical images and mathematical formulas. Haggett & Chorley (1967) determine
three basic groups of models - model analogies to natural systems, models of specialized systems and models of general systems.
The model is also reviewed as a part of the bilateral link „model - theory“. The
model is applicable upon verifying the evidence for specific theory. To be used correctly it must be determined which function is paramount and how to arrange data in
order to complete a specifically assigned function. In this meaning an important function of the model is the theory interpretation but in such a way that it is not identified
with it but turns the meaning of the model to the logic of the theory itself.
In this regard Harvey (1969, 1996) identifies prior models (direct А=B) and posterior models (А/B). Prior models are based on building a theory. In this regard the
problem of interpretation of calculations is very important. These models precede the
theory from cognitive point of view. Posterior models are obtained by using formalized theories. The beginning is connected with empirical observations. These models
simplify the procedure for theory verification. The obtained results may be transferred to the theory. If the verification proves successful result of modelling, then this
is determined as successful theory. In geography are applied mainly prior models. If
the model is not good then follow wrong (incorrect) forecasts.
According to Smyth (1998) spatial (mapping) models are reviewed as abstracts
of reality. The latter contain only those features of reality, which are important for
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the interpreted object. The model as an abstraction presents aspects of the real world,
which may be manipulated and analysed in the past, determine the present and offer
opportunities for forecasts.
The condition of the systems of wetlands may be characterized theoretically
through the deterministic models of Gurney, Nisbet (1998). These types of models
are used upon determination of the conditions and the states of the system. The model
testing is connected with the ability of the model to provide solutions.
The basic state is defined as Xt– a given state in a given model. The resulting
state is defined as Xt+∆t. Ensuing from this formalistic state, it may be determined
that:
Xt+∆t= f(Xt)
The subsequent state is always a result from the impact and influence of different groups of factors. Generating the spatial models is achieved by the application Head-up Digitizing technology and direct extraction of the output mapping
materials.
The reconstruction models are reviewed in this aspect. Their options give real
opportunities for restoration of the state of specific mapped objects for past periods
of time and their presentation in accessible form. They provide a real platform for
tracking the dynamics and the evolution of the systems in space and time. A specific
research is focused on the systems of transformation and main reasons for changes of
the landscapes in Svishtovsko-Belenska lowland.

RESEARCH OBJECT
The Svishtovsko-Beleneska lowland is a part of Danube plain in northern Bulgaria (Fig. 1). The lowland stretches between the Danube River, the northern slopes
of Nikopolsko Plateau to the southwest and south and the Svishtov Plateau to the
southeast. To the west it reaches 4 km to the east of the town of Nikopol and to the
east to the town of Svishtov. The length of the lowland from the west to the east is
38.2 km and the width is 5 - 6 km with total area171 km².
The lowland is divided on two general parts. The lower part is a floating terrace
on the Danube River and is divided into two distinct parts: Belene valley to the west
and Svishtov valley to the east (Svishtovsko-Belenska lowland). It is built of river
beds and has a high level of groundwater. Somewhat higher is to the north to the Danube coast, and in the southern part, where it is lower in the past, there were situated
wetland area (Svishtov marsh and Belene marsh). Drainage activitiess and river dike
have taken place and now only the protected area „Kaikusha“ is left wandering. The
soils are presented basically by Fluvisols. The region actively used for agriculture
activities.
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Fig. 1. Position of the Svishtovsko-Belenska lowland with wetland system

RECONSTRUCTION MODELS OF THE LANDSCAPES
IN SVISHTOVSKO-BELENSKA WETLAND SYSTEM
The reconstruction models show specific states of the natural and social systems.
They enable recovery of the system state in past periods of time. Another aspect of
the work of the reconstruction models is the ability to track the dynamics of the system development (evolution and degradation). In combination with the potential of
the spatial models is achieved a real ideas about the spatial - temporary dynamics and
the processes running in the systems.
The first examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system (Fig. 2) is
based on analysis of a map of 1880. Wetlands are presented as a water body with open
water table without identifying hydrophytic formations. To a great extent it may be
considered that this state is a result of the natural evolution of the system and cleary
shows the connection between the Danube river and wetlands in the lowland.
The second examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system (Fig. 3)
is based on analysis of a map of 1903. It shows the overall spreading of the wetland
system and it coincides with the flooding zone of the Danube River. There is clear
information for flow of river waters in the wetland system.
The third examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system (Fig. 4) is
based on analysis of a map of 1920 . Similarly to the state two, it presents the natural
parameters of the system of wetland system.
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Fig. 2. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the map from 1880
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Fig. 3. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the map from 1903
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Fig. 4. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the map from 1920

The fourth examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system is
(Fig. 5) based on analysis of a map of 1940. It also shows the natural evolution and
development of the wetland system.
The fifth examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system (Fig. 6)
is based on a map of 1948. It shows an identical situation with the states two, three
and four.
The sixth examined state of the Svishtovsko-Belenska wetland system (Fig. 7)
is based on a map from 1988. It shows the transformations in the wetland system as
a result of anthropogenic impact.
There are several general transformations as a result of the anthropogenic impact:
– The main water bodies are drained.
– The territory of the lowland is transformed in agriculture area.
– The irrigation system have been built.
– The protected dike along the Danube have been built.
– Development of two industrial zones national importance – western of Svishtov town and eastern of Belene town.
– Natural protection is also developed. The eastern part of island Persina is part
of protected area – “Persina Nature Park” was declared on December 4, 2000 with a
total area of 21 762,2 ha. It is located on the territory of three municipalities Nikopol,
Belene and Svishtov.
The protected dike breaks natural connection between river Danube and wetlands in lowland. Only small part of Belensko marsh and Svishtovsko marsh are
saved in south part of the lowland. This is wetland “Kaikusha”, which is part of protected by NATURA 2000.
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Fig. 5. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the map from 1940
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Fig. 6. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the map from 1948

8 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Fig. 7. Spatial model of the Svishtovsko-Belenska wetland system based
on the satellite image from 1988

CONCLUSIONS

As a result of the research, the spatial modelling and analysis are identified considerable transformations of the Svishtovsko-Belenska wetland system. The general
factor for these transformations of the natural system is the anthropogenic
intervention. The main part of the wetland in the valley is transformed into farming
land. The flooding zone of the Danube River is brought under control by dikes. The
other fac-tor is building of irrigation system and drainage of the wetlands.
These main activities have brought changes in the landscape diversity. It may be
assumed that these acts is a reason for changes in the biological and landscape diversity. They also reflect to natural attractiveness and potential of the region.
The results of the study will be possible used in the process of development of
plans for the restoration of the wetland system.
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ECONOMIC-GEOGRAPHICAL PROBLEMS OF EFFECTIVE
ORGANIZATION OF ECONOMY AND CONTROLLİNG
OF DISTRIBUTION OF THE POPULATION IN THE SOUTHERN
BORDER OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

(IN THE EXAMPLE OF LANKARAN-ASTARA ECONOMIC REGION)

Mina Baghirova 1
Effective territorial organization of farms is a key factor for sustainable development
of the regions, development of settlements, expansion of relations among them, involvement
of natural resources in the economic turnover, promotion of social and cultural services to
the population. Despite many years of reforms to overcome the difficulties of the transition
period, it is not possible to increase the share of regions in the socio-economic development
of the country.
These processes also manifest themselves in the economic region of Lankaran-Astara
in the southern part of the country. Poor supply of natural resources, inefficient organization
of the agricultural sector, and high rates of population growth over the years due to natural
growth have caused serious problems in the creation of work places and the organization of
social and cultural services. This situation has also contributed to migration. In order to solve
them, it is important to implement large-scale socio-economic measures and to develop their
scientific and theoretical basis.
Keywords: socio-economic development, economic region, transition period, natural
and economic potential, economic reforms, mineral resources, demographic development,
agrarian reforms, industrial production.

ИКОНОМГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СТОПАНСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПО ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА АЗЕРБАЙДЖАН
(НА ПРИМЕРА НА ЛАНКАРАН-АСТАРСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОН)

Мина Багирова
Резюме: Ефективната териториална организация на стопанствата е ключов фактор
за устойчиво развитие на регионите, за развитие на населените места и разширяване
на отношенията между тях, включване на природните ресурси в икономическия
1
ANAS İnstitute of Geography named after acad. H.A.Aliyev, Azerbaijan Republic, Baku;
res0980@mail.ru

115

оборот, насърчаване на социалните и културните услуги за населението. Въпреки
многогодишните реформи за преодоляване на трудностите в преходния период, не е
възможно да се увеличи делът на регионите в социално-икономическото развитие на
страната. Тези процеси се проявяват и в икономическия регион Ланкаран-Астара в
южната част на страната. Недостатъчното и нерационално използване на природните
ресурси, неефективната организация на селскостопанския сектор и високите темпове
на нарастване на населението през годините в резултат на естествения прираст създават
сериозни проблеми при разкриването на работни места и организацията на социалните
и културните услуги. Тази ситуация е една от причините за миграциите. За решаването
на тези проблеми е важно да се прилагат мащабни и научнообосновани социалноикономически мерки.
Ключови думи: социално-икономическо развитие, икономически регион, преходен
период, природен и икономически потенциал, икономически реформи, минерални
ресурси, демографско развитие, аграрни реформи, промишлено производство.

THE ACTUALITY OF THE THEME
After the second half of the 20th century, along with Absheron, where most of
the industrial potential of the country is concentrated, a large network of production
and service facilities were established in other economic regions. However, there
have always been significant differences among them at the level of socio-economic
development and in the formation of demographic potential.
In the first years of independence the economic crisis has led to the degradation
of socio-economic potential in the regions, the increase in the migration intensity of
the population and, consequently, the imbalance in regional development. Many of
them have ceased to function as a result of problems with the supply of raw materials
to industrial enterprises, the sale of finished products, and the implementation of inter-republican cooperation. At the same time, light and food industry facilities, which
form the basis of the economy in the regions, have also stopped their activities. There
have been serious delays in the harvesting of cotton, grapes, tobacco, tea, which constitute their raw material base.
The current state of socio-economic development in the regions determines the
development of demographic potential. Therefore, the economic and social framework needs to be reconstructed first to regulate the demographic situation. These
regions also include Lankaran-Astara economic region.
THE RESEARCH OBJECT
The economic district includes Astara, Jalilabad, Lerik, Lankaran, Masalli,
Yardimli administrative districts and the city of Lankaran. Its area is 6.1 thousand
km2 or 7.0% of the country, its population is 927.7 thousand people, which is 9.33%
of the total population of the country (Demographic indicators of Azerbaijan – 2017,
2018a). In Lankaran-Astara, 249.6 thousand people (27%) are concentrated in urban
areas.
Lankaran-Astara economic region ranks fourth in the country in terms of population. The prevalence of rural populations, the widespread prevalence over the years,
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and high natural increase rates have contributed to the rapid growth of the population
in the economic district. The settlement system of Lankaran-Astara economic-geographical region includes 8 cities, 13 settlements and 638 rural settlements. 10.3% of
the cities of the republic, 5.0% of the settlements and 15.0% of the rural settlements
are located here. The population is 153 people per km2, which is significantly higher
than the national average (114 persons / km2) (Data of the population census of the
Republic of Azerbaijan in 2009, Vol. 13, 2010).
The economic region is bordered by the Islamic Republic of Iran in the south,
and the waters of the Caspian Sea wash the shores of the Lankaran lowlands in the
east of the region. The region is of great importance and strategic in establishing relations with Iran and Turkey, maintaining land transport relations with the Nakhchivan
AR.
2.4% of the country’s total production, including 0.3% of industrial production
and 10.4% of agricultural production are produced in Lankaran-Astara economic region. 4.6% of the population engaged in the agricultural sector, including 2.9% of
industrial workers, are employed here (The regions of Azerbaijan – 2017, 2018a).
DATABASES AND RESEARCH METHODS
Prior to this article, the existing research and available scientific literature in the
field of agricultural development and settlement studies in Azerbaijan were used. The
annual reports of the State Statistical Committee and the census materials of 19992009 play a key role (Data of the population …, 2009, Vol. 1, 2010).
The economic structure of the southern regions of the country, its reconstruction,
the settlement of the population, and the ways of their socio-cultural needs are analyzed in the article. The socio-economic and demographic potential of the region, the
factors that determine their development, the main ways of future development are
analyzed, and relevant recommendations are provided.
Comparative analysis, historical and geographical research, statistics and cartographic methods were used during the analysis.
LEVEL OF SUBJECT STUDY
The importance of natural-geographical and socio-economic factors, the role of
territorial organization of economic areas in the settlement systems, the ways of reconstruction of economic structure in Azerbaijan are investigated in Nadirov (2013),
Hajizade (1983), Mehraliyev (1984), Ayyubov (2010), Eminov (2005), Afandiyev,
Samadov, Azizov and others` research work.
NATURAL CONDITIONS AND NATURAL RESOURCES
The Talish Mountains and the Lankaran lowland belongs to main orographic
units in the Lankaran-Astara economic region. The Lankaran lowland is intensively
assimilated due to its smooth relief and favorable natural and climatic conditions. It is
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one of the most densely populated areas in the country. Beginning with the borders of
Aran economic district in the north, it extends 100 km to the south of the river Astara.
As the economic region is a humid subtropical zone of the republic, citrus fruits
are cultivated and there are favorable conditions for planting perennial plants such as
tea and grapes (Geography of Azerbaijan. Vol. 3, 2015a).
The Caspian Sea coastal location of the economic region, plains, forests, abundant solar energy, historical and architectural monuments, mineral springs create favorable conditions for tourism and recreational facilities. These natural and economic
opportunities are still being used poorly. The creation of a network of up-to-date
infrastructures capable of providing high quality services are required for the development of these areas.
MODERN TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE FARMING
Lankaran-Astara economic district is one of the most important agricultural regions. Depending on natural conditions, especially soil-climatic features citrus fruit,
tea, vegetable growing, viticulture, grain growing, poultry farming, and cattle breeding are specialized here in agriculture. In the economic region, 70% of the value of
the production is a share of plant growing, and 30% in the livestock sector. However,
there are serious differences in the agricultural location by the area and the territory.
In the Lankaran, Astara and Masalli regions 75% of production is plant growing,
while in the mountainous areas Lerik and Yardimli are 30%. In Jalilabad, crop production accounts for 62% of production and livestock production for 38% (The regions of Azerbaijan – 2017, 2018b)
Vegetables grow mainly in Lankaran and Masalli regions, citrus fruits in Lankaran and Astara regions, tea growing in Lankaran, Astara and Masalli regions, vineyards in Jalilabad, Masalli and Lankaran (Fig. 1).

Fig. 1. Citrus gardening farm in Lankaran
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One of the most important areas of agriculture in the economic region is tea
growing. Tea growings are mainly concentrated in the areas of the Lankaran lowland
with wet climatic condition. The development of this area is of great importance both
in the national economy and in the development of the economic region (Fig. 2).
Lankaran-Astara economic region accounts for 9.7% of the sown area of cereals
and 8.9% of the harvest in the country. 48.6% of wheat and crop production belongs
to Jalilabad region. To ensure food security, which is an integral part of our country`s
economic development policy and meeting the grain demand of the population is of
great importance. Recently, interest in paddy cultivation in the economic district has
increased, and its cultivation area is increasing year by year. Because paddy productivity is 2-3 times higher than grain.
The decline in grape and vegetable production has contributed to the development of potato farming in the economic region. Potato farming has become a specialized area in some villages of the economic region. In 1990, the total area of potatoes
in the economic district was 517 hectares, but now it is over 10,000 hectares. 24% of
the potatoes produced in the country account for Lankaran-Astara economic region.
Jalilabad region ranks third in the country in terms of potato crop area (The regions
of Azerbaijan – 2017, 2018c).
Livestock is the second most important field in the Lankaran-Astara economic
region after the plant growing. Although the main area of fodder plants, as well as
the natural pastures and hayfields in the economic district, is relatively limited, the
population’s demand for meat and dairy products has led to the development of diversified livestock here. In the economic region, livestock is mainly developed in the
dairy and meat industry.
Recently, the social and cultural facilities, transport and communication networks in the southern region are being reconstructed, and the capacity of the highways connecting the administrative district centers and regional industrial cities with
the capital region is increased. These measures are the basis for the creation of indus-

Fig. 2. Lankaran tea growing plantation
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Fig. 3. Masalli industrial district

trial facilities of national importance in the region. Measures for the development of
carpet weaving in the country, the establishment of agroparks, the establishment of
agro-processing enterprises, the increase of the number of food industry enterprises
to enlarge the food supply of the population, the construction of modular thermal
power plants, the use of alternative energy sources are important for the development
of industry in the regions. These significantly increased the share of industry in the
economic structure of the Lankaran-Astara economic region (Fig. 3).
At present, 86 industrial facilities operating in the Lankaran-Astara economic
region are registered. Industrial production of 128.0 mln manat was in 2017. This
is equivalent to 0.46% of the country’s industrial output. Economic region accounts
for 0.4% of industrial funds available in the country, and 3.0% of industrial workers (Industry of Azerbaijan – 2017, 2018a). Numerous industrial facilities have been
put into operation in the economic region recently. Wine factory in Jalilabad region,
carpet workshop in Lankaran, Modular TPS in Lerik region and others can be noted.
By the beginning of 2018, 59.1% of the region’s industrial output accounted for the
manufacturing industry, 38.6% - electricity, natural gas and heat distribution, 2.1% water supply and purification (Industry of Azerbaijan – 2017, 2018b).
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Table 1

The industry structure in economic region

Indicators

Years
2000

2005

2010

2015

2017

100

100

100

100

100

Mining industry

-

0,6

0,3

0,2

0,2

Stone, sand, gravel extraction

-

0,6

0,3

0,2

0,2

Processing industry

57,0

69,8

52,7

59,8

59,1

Light industry

0,0

3,7

-

-

-

Food industry

55,4

24,6

15,8

18,6

22,2

Forest and wood working

0,5

0,7

33,9

33,3

32,1

-

0,2

0,6

0,7

0,3

0,7

3,4

2,4

7,1

3,5

-

0,5

0,1

0,1

1,0

Mechanical engineering

0,1

0,0

0,0

-

-

Other fields

0,3

36,7

29,1

-

-

Electricity, gas and steam production

43,0

29,6

43,9

37,2

38,6

3,1

2,8

2,1

Total

Chemical industry
Production of building materials
Metallurgical industry

Water supply and sale

Source: Industry of Azerbaijan 2006. Baku, SSC, 2007, p. 134-153. Industry of Azerbaijan 2012. Baku, SSC, 2013, p. 207-208. Industry of Azerbaijan 2017. Baku, SSC, 2018,
p. 202-203.

In the structure of the manufacturing industry, forest and woodworking, furniture production still retains its leading position, as in previous years, with 32.1% of
the total industrial output (Table 1). The second place is occupied by the food industry, with a specific weight of 22.2% (Fig. 4). The region produces a small amount of
building materials and produces some of its products.
The existing structure of the economy in the Lankaran-Astara economic region
does not allow the sustainable development of the urban economic base, the provision of work places for the population and the expansion of existing businesses. This
is because the existing industrial enterprises have a low labor capacity and they have
limited opportunities to expand their production areas and increase the number of
employees.
In order to develop industry in the region and increase its share in the production
of goods in the country, it is necessary to establish a network of new facilities in the
food and light industries, primarily based on agricultural processing. The establishment of processing plants for the production of tea, citrus fruits, grapes, canned fruits
and vegetables in accordance with the specialized agricultural areas of the economic
region will serve to strengthen the economic base in cities and towns.
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Fig. 4. Lankaran canning plant

SETTLEMENT OF POPULATION
602,900 people lived in the economic region, in 1989 (Table 2). In 1989-1999
the population in the region increased by 127.6 thousand people or by 121.2% (Demographic indicators of Azerbaijan - 2017, 2018b). This increase is one of the highest
rates among economic regions, and takes the second place. Although over the next
decade the population growth rates (93.4 thousand people or 112.8%) have been relatively low, it still has a high number compared with other economic regions. The
population growth in Lankaran-Astara for the period 1989-2016 analyzed was the
highest (50.3%) in the country. As a result, the share of the population gathered in the
economic region continues to increase. Significant changes have not been observed
in recent years. 8.6% of the population of the republic lived in Lankaran-Astara, in
1989 and 9.3% in 2016.
Indicators of natural increase in the economic region have always been higher
than the average of the republic. In 2017, the birth rate was 16.4 per 1,000 population
and the death rate was 5.4, with a natural increase of 11.0 (Population of Azerbaijan
- 2017, 2018). Because in 2012 these indigators were recorded at levels 21.2; 5.5 and
15.7.
The low level of social and cultural services provided for the population in the
region and the problems in the area of employment cause migration. These processes
have a significant impact on population growth. In 2001-2006, the economic balance
in the economic region was -3,900, and for the next 5-year period - 7,100. Recently,
its value has been decreasing (Geography of Azerbaijan. Vol. 3. 2015b).
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Table 2
Regions

The change of the number of population in economic region
The number of the population,
people
1989

1999

2009

Astara

69709

84319

96200

1989-2016

19891999

19992009

People

%

105200 121,0

114,1

35491

50,9

Jalilabad

132522 169960 192300 213000 128,3

113,1

80478

60,7

Lerik

53833

81900

117,6

117,7

28067

52,1

Lankaran

163591 189929 205700 223100

119,3

108,3

59509

36,4

Masalli

143300 173937 197200 218500 121,4

113,4

75200

52,5

Yardimli

39955

122,7

118,5

24245

60,7

Economic region 602910 730498 824000 905900 121,2

112,8

302990

50,3

Azerb.Repub.

112,2 2684422 38,2

63314

49039

74500

58100

2016

Growth rate, %

64200

7021178 7953438 8922400 9705600 113,3

Source: “Demographic indicators of Azerbaijan - 2015” Baku, SSC., 2016. p. 66, 76.

Fig. 5. Lerik region, Rvarud village
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OUTCOME AND SUGGESTIONS
Based on the analysis of the main trends of economic and socio-demographic
development in the Lankaran-Astara economic region, the following conclusions can
be reached:
– High rates of natural increase in the economic region for many years have
also led to a rapid population growth. However, the low level of employment opportunities and the weak socio-economic base of urban areas negatively affected demographic development. Such condition has resulted in an increase in the migration
intensity of the population.
– Transition difficulties have adversely affected economic and socio-demographic development in the economic region. The recession of the region’s industry
into agricultural processing and the recession in these areas have slowed development of the agricultural sector and deprived the population from their working places.
– There are no important industrial minerals in the economic region. Therefore,
it is difficult to establish enterprises of national importance in urban areas. Many of
them are of local importance and do not play a major role in the development of the
region. As a result, there is an acute discrepancy among the individual farms. This
prevents the economic district from increasing its role in the economic structure of
the country.
– Creation of light and food industries based on agricultural processing, increased productivity in agriculture, and creation of new jobs are important factors for
the economic development, as well as ensuring the socio-demographic development.
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