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ръКОПиСът на ПрОФ. д-р иВан БатаКлиеВ 
„геОграФСКи Преглед ПО ландШаФти на България 

и Преглед на разВитиетО на наСелениетО“

Георги Железов1
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Статията има за цел да представи пред българската географска и научна общност 
един непубликуван ръкопис на проф. д-р иван Батаклиев със заглавие „географски 
преглед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“. научна-
та разработка на проф. Батаклиев представлява задълбочена характеристика и анализ 
на ландшафтите и развитието на населението на „Стара България и новоосвободемите 
земи“, като по категоричен начин се аргументира и отстоява националната българската 
доктрина. 

Ключови думи: проф. иван Батаклиев, ландшафт, население

THE MANUSCRIPT OF PROF. DR. IVAN BATAKLIEV 
„GEOGRAPHICAL SURVEY OF LANDSCAPES OF BULGARIA 

AND OVERVIEW OF POPULATION DEVELOPMENT“

Georgi Zhelezov

The goal of the research is to present to the Bulgarian geographical and scientific 
community an unpublished manuscript of Prof. Dr. Ivan Batakliev “Geographical overview 
of landscapes of Bulgaria and overview of the development of the population”. The scientific 
work of prof. Btakliev realized detail characteristic and analysis of the landscapes and 
development of the population of Bulgaria.

Keywords: prof. Ivan Batakliev,  landscape, population

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

непубликуваният ръкопис на проф. д-р иван Батаклиев „географски пре-
глед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“ е в 
обем от 48 страници. трудът е писан в периода 1942–1943 г. и е структуриран в 
две основни части – част първа „Пространство“ и част втора „население“.

изследването, скромно определено като „преглед“ на ландшафтите и на-
селението, представлява пространна и детайлна характеристика и анализ на 
територията на България, включително и присъединените през 1941 г. земи на 
Беломорска тракия, македония и Поморавието (фиг. 1). направена е оценка на 
техния потенциал и възможности за оптималното им използване в процеса на 
развитие на националното стопанство и държавата. 

Приносите на проф. иван Батаклиев за развитието на ландшафтните из-
следвания в България са представени и анализирани от Велчев, Пенин, тодоров 
и Контева (2011) в монографията „ландшафта география на България“, където 
той е определен като основоположник на българското ландшафтознаие. други 
публикации в тази област са на Железов, недков (2014) – статията „Проф. д-р 
иван Батаклиев – приноси в развитието на физическата география и ландшафт-
ната екология в България“; Железов (2014) – сборник с трудове „Проф. д-р иван 

Фиг. 1. Страница със заглавието на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев „географски 

преглед по ландшафти на България 
и преглед на развитието на населението“
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Батаклиев. избрани трудове“; Железов, недков (2019) – статията „развитие на 
ландшафтните изследвания в България“. Въпреки направените детайлни ана-
лизи на приносите на проф. Батаклиев в областта на физическата география и 
ландшафтната екология, трудът „географски преглед по ландшафти на Бълга-
рия и преглед на развитието на населението“ остава неизвестен за българска-
та географска и научна общност. този факт налага представянето на труда на 
проф. Батаклиев, без да се прави коментар върху параметрите на научното му 
съдържание. 

ПърВа ЧаСт „ПрОСтранСтВО“

Част първа от ръкописа на проф. д-р иван Батаклиев е озаглавена „Прос-
транство“ (Raum) и започва с обща характеристика на местоположението на 
България в европа и на Балканския полуостров (фиг. 2). направена е кратка 
оценка на кръстопътното й географско положение и граници. Прави впечат-
ление, че проф. Батаклиев използва и налага термина „пространство“, когато 
описва и анализира площта на България, като на места уточнява, че в повество-
ванието се акцентира на „Обединена България“.

Фиг. 2. Първа страница на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев, поставяща 

началото на първа част 
със заглавие „Пространство“
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тази първа част е представена в три подраздела, разглеждащи областите, 
на които авторът поделя България: Северна България, Средна България, Южна 
България с техните отделни части. 

Първата голяма област, обособена в подраздел, е Северна България, като 
в нея авторът включва ландшафтите на дунавската плочеста равнина и Балкана 
(фиг. 3). 

направен е кратък комплексен географски анализ на дунавския бряг. Бре-
говата зона е ограничена до височина 100–120 m, като специално внимание е 
отделено на големите „льосови срутища“ при гр. Оряхово. Определен е етниче-
ският състав на населението с преобладаване на българи и малко румънци във 
Видинско и е характеризирано стопанското значение на плодородните почви 
по дунавския бряг, които се използват за отглеждане на индустриални култури 
– царевица и слънчоглед. акцентирано е на пристанищата на гр. русе – дефи-
нирано като главно „вносно пристанище“, и на гр. лом – като „износно приста-
нище“ и „пристанище на гр. София“.

Дунавската плочеста равнина е определена като най-обширния български 
ландшафт с площ 30 000 km2. Поради широко застъпените черноземни почви 
образно е назована „Житницата на България“, като паралелно са предоставени 
данни за климата, растителността, морфоложките и геоложките особености. за-
сегнат е проблемът с недостига на вода, което налага изграждането на дълбоки 
кладенци, особено в добруджа. Следва детайлен анализ на стопанските въз-
можности на дунавската равнина по отношение на развитието на земеделието, 
отчитайки факта, че не е богата на минерали. направен е анализ и на произхода 
на населението, и на основните демографски характеристики. Като главни гра-
дове са посочени Плевен – с население над 30 000 души, и Шумен. 

Областта на Стара планина (Балканъ) авторът определя като „гръбнака“ 
на България, изтъквайки факта, че въпреки разширението на територията до 
Бяло море, никога не е губил българския си характер и важната си роля за за-
пазване на българския народ през петвековното турско робство. Подробно са 
разгледани геоложкият строеж и геоисторическото развитие на планинската 
структура. Областта е поделена на три части – западна, средна и източна, и 
е определена е като „царството на буковите гори“. Отчитат се ограничените 
възможности, свързани с развитието на скотовъдството и горското стопанство. 
това е наложило търсене на други насоки, като развитието на индустрията в 
някои градове – например в габрово с над „100 индустриални заведения, бъл-
гарския манчестър“ и население 17 000 души. Отчетен е пръснатият характер 
на селищата, определени като колиби и дворове, и се дава пример с гр. троян, 
който се простира до 5 km по протежение на р. Осъм и в стопанско отношение 
„върви по стъпките на габрово“.

Във втория подраздел на първата част от ръкописа проф. ив. Батаклиев 
разглежда областта Средна България (фиг. 3). тя е разположена между Стара 
планина и македонския масив и включва ландшафтите на задбалканските кот-
ловини, Среднобългарските планини, планини и котловини в западна Средна 
България и маричината низина. Проф. Батаклиев определя тази област като 
връзка между Северна и Южна България в геоложко и климатично отношение. 
Отчетено е важното стратегическо положение, което има областта по диагонал-
ната ос ниш–София–Пловдив–Одрин–Константинопол.
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Първо, следвайки географския алгоритъм, са анализирани Задбалкански-
те котловини, като от запад на изток се редуват Пиротска, Софийска, златиш-
ко-Пирдопска, Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска и айтоска 
котловина. Специално внимание се отделя на Софийската котловина, където 

Фиг. 3. Страници от ръкописа на проф. д-р ив. Батаклиев с начални текстове 
на основните ландщафтни региони – дунавска плочеста равнина, Средна България, 

Южна България и Български беломорски бряг
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е разположена столицата на България гр. София с население 425 000 души, 
явяваща се географски център на Балканския полуостров и почти в средата на 
направлението между Североизточна България и македония. Отчитат се бла-
гоприятните условия в тези котловини за развитие на южни култури като лозя, 
тютюн, овощия, а котловините Карловска и Казанлъшка са „прочути като розо-
ви градини на България“.

Среднобългарските планини включват Средна гора, Витоша, люлин, 
Вискяр, завалска, гребен и Влашка планина. най-голяма е Средна гора, прос-
тираща се между реките искър и тунджа и покрита с букови и дъбови гори. и 
за тази подобласт, както за задбалканските котловини, проф. Батаклиев изтъква 
доминацията на българския етнически елемент („здраво българско население“). 
най-малка от среднобългарските планини е Витоша, но с ясно изразена планин-
ска структура.

на юг от Среднобългарските планини се простира „мозаечен ландшафт, 
съставен от малки среднобългарски планини и хубави малки котловини“. тук е 
формиран главният хидрографски възел на Балканския полуостров, което има 
важно политическо значение. През тази част на България минават главните пъ-
тища за македония. Отчитат се фактите, че Самоковската котловина е с най-го-
ляма надморска височина в България, Пернишката котловина е богата на кафя-
ви въглища, Кюстендилската и отчасти дупнишката котловина са „овощните 
градини на България, като в последната се отглежда и много тютюн“.

Югоизточната част на Средна България е заета от Маричината низина, оп-
ределена като най-големия ландшафт, през която протича най-голямата река на 
полуострова – марица. наличието на обилни водни маси благоприятства раз-
витието на оризопроизводството. Съчетанието на климатичните и почвените 
дадености е причина низината да бъде позната като един от най-плодородните 
ландшафти на България с изключително благоприятни условия за отглеждане 
на индустриални и градински доходни култури – в периферята й растат тютюн, 
памук, сусам, ранно грозде, а в ниските крайречни части – зеленчуци, ориз и 
различни овощия. По отношение на земеделските култури се посочва разликата 
с дунавската равнина, където преобладават зърнените култури. главен град в 
маричината низина е Пловдив, определен като втора столица на България с 
населението си от 110 000 души. В него се намира и главното тютюнево депо. 
други важни градове са Пазарджик, Стара загора, Хасково и ямбол.  

От югоизток низината на р. марица се загражда от планините Странджа 
и Сакар, определени като свързващи структури между Балканската нагъната 
система с македонородопския масив, а същевременно разделят горна и долна 
тракия. Отчетена е тяхната стратегическа роля за защита на България при напа-
дение от югоизток и защита на гр. Одрин при нападение от север.

Черно море и Черноморският бряг са разгледани като отделен ландшафт, 
който огражда Северна и Средна България. Определено е търговското значение 
на Черно море и пристанищата Варна (с население 70 000 души) и особено 
Бургас, чрез което се осъществява 1/3 от външната търговия на България. Пред-
ставени са големите възможности на региона по отношение на риболова и раз-
витието на туризма („Варна се устрои като първостепенен европейски курорт 
и летовище“).
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третият подраздел включва областта Южна България (фиг. 3), в чиито 
обхват влизат  македонородопският масив, западна тракия и македония без 
южната й част с гр. Солун.

Македонородопският масив, определен като най-стара суша на Балкан-
ския полуостров, има междинно положение между Балканската и динарската 
планинска система, на запад достига до динарските нагънати вериги, на изток – 
до долината на р. марица, и на юг – до Бяло море. Опреден е като „мозайка от 
ниски и високи планини, големи и малки котловини, бързотечни реки и много-
бройни езера“. най-големи структури са планините рила, Пирин и родопите. 
родопите са определени като най-обширната структура в масива и се поделят 
на западни и източни, като източните се поделят от р. арда, съответно на Севе-
роизточни и Югоизточни. други планини са Шар, Кораб, якупица и Пелистер. 
Областта се определя като важен хидрографски център, от който извират глав-
ните реки на полуострова – марица, искър, Струма, Вардар, морава и места, 
и са формирани основните котловини – разложка, Чепинска, неврокопска, гор-
ноджумайска и др.

западната част на македонородопския масив е развита на запад от р. Стру-
ма. голяма площ заемат разположените в нея котловини – Битолска, Скопска 
(с централното си положение), Овче поле (житницата на Средна македония) 
и много плодородната Струмишка в Средна македония. Освен тези котловини 
като по-важни са разгледани и планините Скопска Черна гора, която е вододе-
ла между р. Вардар и р. морава, Кратовската вулканичка планина, Плачкови-
ца, тиквешката хълмиста област и Беласица. тази част на масива, заедно с р. 
Вардар, се определя като преходна зона към динарските планини, подобно на 
Средна България с р. марица.

западно от р. Вардар се простират планините якупица, Бабуна и Селечка 
(при р. Черна), Кожух и ниджа. В средата на западна македония е разположено 
Прилепско-Битолското поле, което е житницата на тази част. тук се простират 
още легендарната българска планина Шар, която е северозападната географска 
и етнографска граница на македония, като авторът изказва съжалението, че ця-
лата планина не е в границите на България. В Югозападна македония по-важни 
планини са Бигла, галичица и Пелистер. тук се намират и големите езера – Ох-
ридско (с дълбочина 286 m) и Преспанско. 

Южна Македония и Западна Тракия са заети от егейския масив, който 
представлява най-ниската част на македонородопския масив. границата между 
Беломорска македония и тракия и вътрешните им част следи билата на плани-
ните ниджа, Кожух, Беласица, алиботуш (Славянка), драмски безден и Юго-
източни родопи. 

Македония е определена като страна на езерата на Балканския полуостров, 
като България достига до Охридското и дойранското езеро, а тикино и Бутков-
ското езеро в Серското поле са пресушени. В пределите на България влизат по-
летата гевгелийско-Валандовско, Серско, драмско, Ксантийско и гюмюрджин-
ско.

Българският беломорски бряг (фиг. 3) започва от р. Струма и достига близо 
до устието на р. марица, като България „владее“ островите тасос и Самотраки, 
които са представени като част от егейския масив. Характеризирани са някои 
основни особености на заливите Кавалски, деде-агач и Порто-лагос. Обосно-
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вана е физикогеографската връзка, която формира македонородопският масив 
между България и Бяло море. ясно се изказва тезата, че тази връзка е „солидна 
основа за политическата и стопанска връзка между България и Бяло море“.

След подробното описание на геоложките и морфоложките особености, 
подобно на другите две области, и за Южна България проф. ив. Батаклиев де-
тайлно характеризира климата и растителността и тяхното значение за стопан-
ското развитие на България, като посочва разликата в това отношение между 
крайбрежните региони на Беломорието и вътрешните и планинските региони. 
авторът завършва анализа с характеристика на главните градове, редувайки 
духовните средища на българщината Охрид и Битоля, селищата по долината 
на р. Вардар – Скопие, Велес и гевгели, тези в Средна македония – Щип и 
Струмица, по долината на р. Струма – горна джумая (дн. Благоевград), Петрич 
и Сяр, по долната на р. места – неврокоп (дн. гоце делчев) и драма, Кър-
джали в източни родопи, както и тези в Беломорието (дн. в гърция) – Кавала, 
гюмюрджина (дн. Комотини) и деде-агач (дн. александруполис). Отчита се 
първостепенното значение на гр. Кавала, особено като „депо за българските 
тютюни“.

ВтОра ЧаСт „наСеление“

Втората част на ръкописа на проф. д-р иван Батаклиев „географски пре-
глед по ландшафти на България и преглед на развитието на населението“ е 
разработена в обем от 12 страници и е свързана с характеристика и анализ на 
населението – Das Bevölkerun (фиг. 4). Структурирана е в три подраздела – Про-
изход и брой на населението, етнически състав и еврейско население.  

В първия подраздел Произход и брой на населението проф. ив. Батаклиев 
разглежда населението на държавата и неговия брой, като при анализа се поста-
вя акцент върху произхода на българския народ (Das Staatsvolk). ясно уточнява, 
че той е първият средновековен народ на Балканския полуостров, неоспоримо 
разграничаващ се от народите в пределите на Византия, които имат произход от 
азия и Северна африка. Пространството, което обхваща населението, набро-
яващо 8,5 млн. и е със средна гъстота 55 жители на km2, е с площ 152 000 km2.

Колебанието в числеността на българското население проф. Батаклиев от-
дава на на географското положение, предимно планинския ландшафт на полу-
острова и дългото турско робство. той очертава макрорамката на българското 
землище – на север до р. дунав и отвъд дунава при царете Крум и Симеон, на 
юг до Бяло море, на запад до Средна албания и планините на запад от р. мо-
рава (в някои периоди дори до Белград) и на изток до Черно море. значителни 
загуби на население е имало при многото въстания на българите срещу турците 
(общо 43), гръцката асимилация, кърджалийските и даалийските времена, както 
и през войните на русия и австрия с турция, когато големи групи от българско 
население се преселват в Банат, Влашко, молдова, Седмиградско, Бесарабия, 
мала азия и Южна русия. Проф. Батаклиев обръща специално внимание на 
факта, че Сърбия, гърция и румъния по-рано от Българя формират държавни 
образувания и започват политика на асимилация и домогване до български те-
ритории. авторът предполага, че ако българското населението не е преживяло 
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тези тежки времена и събития, би наброявало 15 млн. души. Цитирани са данни 
за броя на българите от ами Буе – 4 млн. д., Константин иречек – 5,5 млн. д. 
към 1876 г., проф. иширков – 6 млн. д. към 1912 г., и проф. Йордан иванов – 
6,4 млн. души. 

Проф. ив. Батаклиев отчита, че въпреки войните от началото на XX век 
и мощната асимилация на българи в Югославия и гърция (определена като 
„по-силна, отколкото през турското робство“), населението на България се уве-
личава от 6 млн. д. на 8–8,3 млн. д. само за 29 години. От тях в пределите на 
България живеят 6,93–6,94 млн. д. – 5,54 млн. д. в Стара България и 1,4 млн. 
души от новоосвободените земи – Южна добруджа, македония, западните бъл-
гарски покрайнини, моравско и Беломорската област (западна тракия и Юго-
източна македония). извън границите на България по това време се намират 
около 1,1–1,3 млн. д. – в Северна добруджа (20 000 д.), като по силата на Кра-
йовската спогодба от 1940 г. 70 000 българи се преселват в Южна добруджа; във 
Влашко и молдова  – около 100 000–200 000 души (само в Банат са 20 000 д.); в 
Бесарабия според официалната руска статистика към 1897 г. – 103 225 д., което 
при средно годишно увеличение от 1,5 % наброява около 250 000 д. към 1942 г.; 
в Южна русия (Херсонска и таврийска губерния) – 115 000 д. към 1926 г. Част 

Фиг. 4. Страница 36 на ръкописа 
на проф. д-р иван Батаклиев, от която започва 

втората част със заглавие „население“
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от българското население – около 160 000 души, се намира под албано-италиан-
ска власт в западна македония (околиите тетовска, гостиварска, дебърска, Ох-
ридска и Кичевска), където албанското население не надвишава 120 000 души 
и чака своето „истинско Освобождение“. В самата албания има около 30 000 
стари българи, които не са асимилирани. В Солунската област на Южна маке-
дония, от Костурското езеро до р. Струма, има 220 000 българи, които са под 
покровителството на германските войски, но за да се „отърват окончателно от 
тормоза на гърците, чакат присъединяването им към България“. 

Проф. Батаклиев описва и външна миграция към страни от Централна и за-
падна европа (унгария, германия, Франция, Швейцария, Словения, Хърватия 
и др.) – около 20 000 души, и 140 000 души в америка (СаЩ, Канада, аржен-
тина и др.). Специално внимание се обръща на българите в областите тимошка 
и нишка, определени като стари български области, където въпреки сръбската 
асимилация, населението наброява около 200 000 д. и помни своите български 
корени.

Вторият подраздел Етнически състав разглежда групите население (Die 
Volksgruppen), или етническата структура на населението. Отчитат се фактите, 
че поради географското положение, природните условия и продължителното 
турско робство населението няма хомогенна етническа маса. Въпреки това в 
Стара България българите съставляват 86 % от населението, а всички други 
– общо 14 %. Към 1942 г. при общо население 6,93 млн. души, българите са 
81,5 %, а другите малцинствени групи са 18,5 %, като това увеличение се обяс-
нява със заселването от мала азия на гърци в Беломорието след изгонване на 
българско население оттам и загубата на гърция в гръцко-турската война.

най-голяма малцинствена група в България са турците (750 000 души), 
концентрирани главно в Североизточна и Югоизточна България. След тях са 
гърците (400 000 д.) основно в Беломорието – авторът ги определя като „сбир-
щина от преселници от мала азия, Южна русия и Кавказките земи), като някои 
не са същински гърци, като караманлиите, който говорят турски език“. третата 
група са циганите (170 000 д.), пръснати из цяла България, повечето които са 
християни и говорят турски, цигански и български език. Власите (румънците) 
са около 60 000 души и населяват крайдунавските низини на Северозападна 
България. новото малцинство на албанците (80 000 д.) е концентрирано глав-
ни в западна македония. арменците са около 30 000 души, основната част от 
които се заселват след 1922 г. след изгонването им от мала азия. След 1917 г. 
в България се заселват около 12 000 руси – емигранти, които живеят главно в 
градовете. Броят на германците се е увеличил от 4000–5000 до 8000 души. дру-
гите етноси татари и гагаузи – съсредоточени главно в Североизточна България, 
чехи, французи и други са общо 10 000 души.

Третият подраздел е фокусиран върху евреите в България, наброяващи 
около 50 000 души, около половината от които са гр. София и живеят във всички 
квартали на града. Кратко е описан техният произход и преселването им на Бал-
канския полуостров след изгонването им от испания. за начало на пристигане-
то им в турската империя се приема 1492 г. и постепенно от Солун и Констан-
тинопол се разселват във всички големи градове на империята. Поминъкът им 
е свързан главно с търговия и практикуване на различни занаяти, като евреите 
в София са най-богати, докато евреите в Скопие и особено Битоля са много бе-
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дни („живеят много примитивно в своя старинен квартал“). Броят им намалява 
поради изселвания към Палестина и СаЩ. 

Проф. Батаклиев прогнозира, че като цяло броят на малцинствата в Бълга-
рия ще намалява поради изселване, главно на турци към турция. той отбелязва, 
че има политика от страна турската държава на ограничаване на тези процеси – 
„поради нежелание на турската държава да приема всички турци, които желае-
ха да се изселят от България“.

заКлЮЧение

В труда на проф. д-р иван Батаклиев „географски преглед по ландшафти 
на България и преглед на развитието на населението“, структуриран в две час-
ти (Пространство и население), е направена детайлна характеристика на ланд-
шафтите и развитието на населението. 

Във всяка разглеждана природна област (ландшафт) е осъществено коре-
лиране на природните дадености на даден регион с възможностите за развитие 
на стопанството, градовете и населението. искрено е желанието на автора по-
средством пространното описание на природните особености на българските 
земи да допринесе за развитието на националното стопанство и държавата.

При анализа на населението във втората част на изследването ясно се из-
тъква доминацията на българския етнически елемент на Балканския полуос-
тров в исторически и демографски аспект.

Прави впечатление, че проф. Батаклиев използва името Константинопол за 
града на Босфора, като дори избягва традиционното за българската стилистика 
от това време наименование Цариград.

навсякъде в текста на научния труд „географски преглед по ландшафти на 
България и преглед на развитието на населението“ категорично изпъква силни-
ят патриотичен дух, с който е писан, и голямата любов на проф. иван Батаклиев 
към България, и изконните ценности на Българския народ, Българската кауза 
за национално обединение на всички българи в една държава и географското 
знание и наука.
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ВерОятнОСтнО мОделиране на ОБХВата на ПОЧВи, 
замърСени С арСен В дОлината на реКа ОгОСта 

меЖду Селата Бели БрОд и манаСтириЩе 
В СеВерОзаПадна България
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настоящото изследване има за цел да определи обхвата на почви със съдържание 
на арсен в интервалите (0-25] mg/kg, (25-90] mg/kg и > 90 mg/kg в участък от долината 
на р. Огоста, замърсен с отпадък от флотацията на железни, оловно-сребърни и злато-
носни руди. извършено е вероятностно моделиране със софтуерния продукт MaxEnt, 
който използва алгоритъм за самообучение и прилага метода на максималната ентро-
пия. Оценката на получените модели въз основа на показателя AUCtest варира от задо-
волителна до добра. най-значими предиктори за моделите са отстоянието от реката, 
относителното превишение на терена над речното легло и наклонът на склона. устано-
вява се, че почвите с концентрация на арсен под пределно допустимия праг от 25 mg/
kg обхващат над 19 % от долинното дъно на изследвания участък, а почвите със съдър-
жание над интервенционната стойност от 90 mg/kg заемат близо 8 % от моделираната 
територия.

Ключови думи: максимална ентропия, MaxEnt, хвост, замърсяване на почвите, за-
ливна речна тераса

PREDICTIVE MODELLING OF ARSENIC CONTAMINATED SOILS 
DISTRIBUTION IN THE OGOSTA RIVER VALLEY BETWEEN 

THE VILLAGES OF BELI BROD AND MANASTIRISHTE, NW BULGARIA

Tsvetan Kotsev1, Velimira Stoyanova1

Abstract: In this paper, we conducted predictive modelling of the spatial distribution of 
arsenic-contaminated soils in a river valley polluted with mine tailings from the processing of 
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Fe-, Pb-Ag and Au-ores in the mountainous part of the river catchment. The maximum entropy 
method was applied using the software Maximum Entropy Species Distribution Modeling 
(MaxEnt), Version 3.4.4 (Phillips et al., 2006). The results of MaxEnt were visualized 
with ESRI ArcGIS 10.6.1 software product. The choice of predictors of contaminated soil 
distribution is consistent with the main factor for contaminant dispersal within the valley floor 
- flooding from the Ogosta River. The following five parameters explained the environmental 
settings related to the accumulation of contaminated floodplain sediment: vertical distance to 
the river channel (m_vdcn); distance from the Ogosta River (m_distance); slope (m_slope); 
land cover (m_clc_18); morphographic units of topography (m_gmu). Arsenic content was 
measured by the XRF method in 105 topsoil samples (0-20 cm) which were collected in 
2020. The samples were divided into three groups according to the maximum permissible 
concentration (25 mg/kg) and the intervention value of As (90 mg/kg) in the soils of arable 
and grass lands according to Bulgarian Regulation No. 3/2008 on the permissible content of 
harmful substances in soils. The intervals of As for each group were as follows [mg/kg]: Group 
1 (0-25], 59 samples; Group 2 (25-90], 15 samples; Group 3 (>90), 31 samples.  For each 
group, separate modelling was performed with MaxEnt using the set of predictors specified 
above. We used the logistic type of output of MaxEnt, which is interpreted as probability of 
presence of the research object with a value from 0 to 1. Control samples were selected by 
the bootstrap method due to the small number of samples in the individual groups. The final 
results represent the average values of 10 replicates of the model. We evaluated the individual 
models by AUC for the test samples. The AUCtest value for the Group 1 model is 0.793, for 
Group 2 is 0.741, and for Group 3 is 0.832. The models of the first two groups can be rated 
as fair, and the one for group 3 is defined as good according to the classification suggested 
by Araújo et al. (2005). The most significant predictors for the models are the distance from 
the river, the vertical distance to the river channel, and the slope of the terrain. Arsenic 
concentrations tend to decrease with the distance from the main river and by increasing the 
elevation above the river channel due to lower inundation frequency and deposition rate of 
polluted river sediments. At a probability of presence above 50%, soils with As<25 mg/kg 
cover more than 19% of the valley floor, while soils with As>90 mg/kg occupy nearly 8% of 
its area. Although the studied section of the Ogosta River valley is more than 80 km from the 
former Chiprovtsi mines, they strongly affected the environmental quality in the modelled 
area. The results indicate pollution of soils in the low floodplain of the entire valley from the 
mines to the river mouth into the Danube River.

Keywords: maximum entropy, MaxEnt, mine tailings, soil pollution, river floodplain  

ВъВедение

Почвите в речните долини в райони на рудодобив често се отличават с по-
вишени концентрации на потенциално токсични елементи като някои тежки 
метали и металоиди. Постъпването им в алувиалните почви е предимно вслед-
ствие на отлагане на замърсени речни наноси по време на заливания (Bird et al., 
2010a, b, c; Macklin et al., 2006).

Съдържанието на тежки метали и металоиди в почвите на речните долини 
в България е предмет на редица изследвания (Bird et al., 2010b), включително 
на р. Струма (Пенин, 1989),  р. Огоста (Kotsev et al., 2015, Simmler et al., 2016), 
р. тополница (дреновски, 1994), р. места (николова, 2007), р. дунав (Bird et al, 
2010c; Kotsev et al., 2013; Stoyanova et al., 2018; Stoyanova et al., 2019), р. Саз-
лийка (Пенин, Желев, 2011; Желев, 2016), р. Провадийска (Пенин и др., 2018), 
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р. Калница (Пенин, 2020) и др. В тях се предоставя предимно информация за 
отделни пунктове на опробване на почвите, което не позволява изготвяне на 
подробни карти на районите на изследване на съдържанията на изследваните 
елементи. една от причините е голямото вариране на концентрациите на тежки 
метали в почвата на замърсените заливни речни тераси, което силно затруднява 
пространственото им моделиране и изготвяне на достоверни подробни карти с 
класическите методи. модели като маxEnt с алгоритми за самообучение (англ. 
machine learning) дават възможност да бъдат изготвени прогнозни модели и кар-
ти на замърсяването с повишена точност и намалени разходи, които да улеснят 
вземането на решения, свързани с управление на територията и качеството на 
околната среда. 

Част от земите, замърсени с тежки метали са посочени в Постановление 
№ 50 на министерския съвет от 10 март 1993 г., чиято обща площ възлиза на 193 
581 дка. В списъка не е включена долината на р. Огоста, в чиито горни части 
в близост до гр. Чипровци е извършван добив на железни, оловно-сребърни 
и златосъдържащи руди в периода 1951-1999 г. изследванията на колектив от 
института по почвознание и програмиране на добивите “никола Пушкаров” 
с ръководител л. райков (Отчет…, 1980) установяват повишени съдържания 
на мед, цинк и олово в почвите в долината на р. Огоста в горното и средното 
й течение от гр. Чипровци до с. Кобиляк. едромащабна площна картировка на 
съдържанието на тежки метали и металоиди в почвите в горното течение на 
реката е направена в средата на 90-те години на ХХ век във връзка с възстано-
вяване на собствеността върху земята (Отчет…, 1994). резултатите разкриват 
много високи концентрации на арсен, както и повишени нива на олово, мед, 
цинк и кадмий в почвите на заливната тераса. данни за повишени съдържания 
на тежки метали и арсен в почвите от долното течение на реката се докладват 
от Bird et al. (2010b) и Stoyanova et al. (2018, 2019), но те се отнасят за единични 
почвени проби и не дават подробна представа за пространственото разпределе-
ние на потенциално токсичните елементи в тази част от долината на р. Огоста.

Целта на настоящата публикация е да се установи обхватът на замърсяване 
с арсен на почвите в долината на р. Огоста в нейното долно течение между села-
та Бели брод и манастирище чрез прилагане на вероятностния модел MaxEnt, 
който използва метода на максималната ентропия и алгоритъм за самообучение.

метОдиКа на изСледВанетО

раЙОн на изСледВане

районът на изследване обхваща част от долината на р. Огоста между селата 
Бели Брод и манастирище. разположен е в западната част на дунавската равни-
на между 23º33’–23º39’ и. д. и 43º31’– 43º36’ с. ш. (фиг. 1). заема площ от 986,26 
ha със среден наклон 3,2о и средна надморска височина 58,24 m. долинният 
участък попада в административните граници на областите монтана и Враца и 
включва части от територията на общините Бойчиновци и Хайредин. 

Още от древността горното поречие на р. Огоста е подложено на въз-
действието на рудодобива, за което свидетелстват редица историко-географски 

2 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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и статистически материали (милев и др., 1996; годишен доклад…, 1973). Про-
мишлен добив и обогатяване на оловно-сребърна, златосъдържаща и желязна 
руда е извършван в района на гр. Чипровци и с. говежда през втората половина 
на ХХ век. През пролетта на 1964 г. след авария от хвостохранилището „мечи 
дол“ в р. Огоста изтича отпадък от 100 000 m3, богат на арсен и тежки мета-
ли (Отчет за изпълнение на проучвателни работи…., 1994; Kotsev et al., 2015). 
В периода 1964–1979 г. отпадъкът от обогатителните фабрики на минно-обо-
гатителния комбинат „Христо михайлов” в района на гр. Чипровци постъпва 
направо в реката. Продължителното антропогенно въздействие, съчетано със 
заустването на фино смлени минни отпадъци в реката през периода на най-ак-
тивен рудодобив, създава предпоставки за замърсяване с арсен и тежки метали 
на алувиланите почви в долината на р. Огоста, включително и в изследвания 
участък. В неговия обхват не са установени източници на потенциално токсич-
ни елементи, които биха могли да повлияят съществено върху съдържанието на 
арсен в почвата на долината.

ПОлеВи и лаБОратОрни метОди

В периода 14-16 октомври 2020 г. са събрани 105 почвените проби от ра-
йона на изследване, които са изсушени, пресяти и таблетирани в лаборатори-
ята по ландшафтна екология към ниггг – Бан. Почвената фракция <2 mm е 

Фиг. 1. район на изследване
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стрита с планетарна топкова мелница и от фино смления материал са изготве-
ни таблети.  Съдържанието на набор от тежки метали и металоиди в таблети-
те, включително и арсен, е определено с помощта на рентгенофлуоресцентен 
(XRF) анализ.

мОделиране на ПрОСтранСтВенОтО разПределение 
на СъдърЖаниетО на арСен В ПОЧВите

моделирането на пространственото разпределение на съдържанието на 
арсен в почвите на заливната тераса на р. Огоста между селата Бели брод и 
манастирище е извършено с помощта на софтуера Maximum Entropy Species 
Distribution Modeling (MaxEnt), Version 3.4.4 (Phillips et al., 2006). резултатите 
от моделите са визуализирани със  софтуерния продукт ArcGIS 10.6.1 на ESRI. 
моделът MaxEnt е разработен за определяне на географското разпространение 
на биологични видове, като се основава на техните екологични изисквания към 
заобикалящата ги среда. Подобно на останалите модели за разпространение на 
видовете, MaxEnt изготвя прогноза на вероятността за наличие на дадения вид 
на определена територия. тази вероятност е относителна и се определя чрез 
сравнение на условията в местата с наличие на вида спрямо останалите участъ-
ци в изследвания район. Концепцията на модела позволява да бъде прилаган за 
установяване на обхвата на географски явления и обекти, вкл. на почви с опре-
делени концентрации на потенциално токсични елементи. за подобно приложе-
ние на модели от типа на MaxEnt е необходимо да се изследва достатъчно тесен 
диапазон от величината на моделираната променлива, така че стойностите в 
него да отговарят на относително еднородни природни условия. По този начин 
всяка група стойности ще се отнася към условията в изследваната територия 
като отделен биологичен вид към неговата среда на обитаване.

Показатели. изборът на показатели, които описват разпределението на ар-
сена в алувиалните почви на долинното дъно, е съобразен с основния фактор за 
тяхното замърсяване – заливане от р. Огоста и отлагане на наслаги с повишени 
съдържания на потенциално токсични елементи. Връзката между формите на 
релефа в заливните речни тераси и акумулацията на тежки метали в състава на 
речните наноси е установена в редица проучвания и е залегнала в основата на 
геоморфолого-геохимичния подход за изследване на замърсяването на речните 
долини от минно-добивната дейност (маcklin et al., 2006). за тази цел авторите 
препоръчват предиктори като относително превишение на терена над реката 
и отстояние от реката, към които добавят и други показатели. Пълният им на-
бор обхваща следните 5 параметъра: 1. относително превишение на терена над 
реката (m_vdcn); 2. отстояние от р. Огоста (m_distance); 3. наклон на склона 
(m_slope); 4. земно покритие (m_clc_18); 5. морфографски единици на релефа 
(m_gmu).

растерният слой с относителното превишение на терена над реката 
(Vertical Distance to Channel Network - VDCN) е съставен с помощта на GRASS 
GIS модула r.lake, внедрен в QGIS (Tcherkezova, 2021). Слоят отстояние от р. 
Огоста е съставен в ArcMap с ArcToolbox tool – Spatial Analyst Tools – Distance 
– Euclidean Distance. Наклонът на склона е изчислен в ArcMap с ArcToolbox 
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tool – Spatial Analyst Tools – Surface – Slope от цифров модел на терена с разде-
лителна способност 1x1 m. за създаване на слоя земно покритие са използва-
ни векторни данни от КОрине земно покритие 2018 – република България”/
Corine Land Cover (CLC).

Морфографските единици са определени чрез класификация на стой-
ностите на относителното превишение на терена над реката във всеки пиксел 
от растерния слой с размери 1х1 m. Първата стъпка включва създаване на ecd.
file с инструмента ArcToolbox tool – Spatial Analyst Tools – Segmentation and 
Classification – Train ISO Cluster Classifier. Във втората стъпка се извършава 
класификация на вертикалното превишение с инструмента ArcToolbox – Spatial 
Analyst Tools – Segmentation and Classification – Classify Raster. В резултат от 
класификацията се очертават морфографски нива в долинното дъно, чийто ге-
незис свързваме с периодичните всичания на главната река и последващите ги 
периоди на преобладаваща странична ерозия през кватернера. Определени са 
шест основни морфографски нива, най-ниското от които е развито на височина 
до 1 m над реката. над него последвано се редуват терасни нива в интервалите 
2-3 m, 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m и 8-11 m. С помощта на морфографските единици се 
постига обобщаване на детайлните данни за вертикалното превишение, с което 
се цели подобряване на модела предвид ограничения брой почвени проби, из-
ползвани в моделирането.

Групиране на стойностите на арсена. В моделирането са използвани съ-
държанията на арсен в повърхностния почвен хоризонт (0-20 cm) на 105 пункта 
в района на изследване. те са разделени в три групи според нормите за макси-
мално допустима концентрация (25 mg/kg) и интервенционна концентрация на 
арсен (90 mg/kg) в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи, 
определени в наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържа-
ние на вредни вещества в почвите. използваните групи имат следните гранични 
стойности за съдържание на As [mg/kg]: група 1: (0–25] – 59 пункта; група 2: 
(25–90] – 15 пункта; група 3: (>90) – 31 пункта.

за всяка група се извършва отделно моделиране с MaxEnt, като се използва 
посоченият по-горе набор от предиктори.

Настройки на модела. моделът MaxEnt предлага четири типа формат на 
крайните резултати (Gloglog, Logistic, Cumulative, Raw), от които за целите на 
изследването е избран логистичният тип (logistic results). той се интерпрети-
ра като вероятност за наличие на арсена със стойност от 0 до 1. изборът на 
контролна извадка от пробите за валидиране на модела е извършен по метода 
bootstrap поради малкия брой пунктове в в посочените по-горе групи. Крайните 
резултати представляват усреднените стойности от 10 завъртания (replicates) на 
модела.

резултати  и диСКуСия

Оценката на резултатите на модела е извършена по следните два крите-
рия: стойност на статистическия показател площ под ROC кривата – AUC (area 
under the relative operating characteristic curve) и географската логичност на по-
лучените резултати. 
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По отношение на AUC няма общоприети прагове за оценка и в това из-
следване са приети посочените от Araújo et al. (2005). Според авторите моде-
лът може да се приеме като много добър при AUC>0,90, добър при AUC>0,80, 
задоволителен при AUC>0,70, лош при AUС>0,60 и като незадоволителен при 
AUC>0,50. за оценка на модела използваме AUC, който е изчислен за контрол-
ните пунктове и в текста е означен като AUCtest. 

Под географска логичност на резултатите разбираме липса на противоре-
чие между полученото пространствено разпределение на моделираната про-
менлива и факторите и условията, които я определят. 

груПа 1. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As (0-25] mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от група 1 варират в интервала 
5,4–25,0 mg/kg при средна стойност (медиана) 18,0 mg/kg и трети квартил (Q3) 
20,6 mg/kg. Преобладаващият дял от пробите попадат в морфографски нива с 
превишение над реката 5-10 m (69,5 %), но част от пунктовете се намират в 
морфографски нива с превишение 3-5 m (30,5 %).

моделът на група 1 (0-25] mg/kg се характеризира със стойност на AUC – 
0,798 (фиг. 2). Валидирането на модела с контролните пунктове постига много 
близка стойност на AUCtest  0,793, която определя модела за първа група като 
задоволителен, граничещ с добър.

Фиг. 2. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 1
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мaxEnt моделът предоставя информация за приноса на всяка от използва-
ните променливи за неговото представяне. Оценката на приноса, наименувана 
в модела като пермутационна важност (permutation importance), се изчислява 
въз основа на промяната в аUC вследствие на размяна на случаен принцип на 
стойностите на променливата в пунктовете за обучение. тези пунктове включ-
ват както точките на пробонабиране, така и 10 000 пиксела от слоя на предикто-
ра, избрани от програмата също на случаен принцип. Колкото повече намалява 
аUC след размяната, толкова по-голямо е влиянието на предиктора върху мо-
дела. Пространственото разпределение на концентрациите на арсен (0-25] mg/
kg зависи в най-голяма степен от показателите отстояние от реката и наклон на 
склона, следвани от превишението над речното легло (табл. 1). най-малък при-
нос за модела имат морфографските единици на релефа и земното покритие.

значението на отделните променливи за представянето на модела може да 
бъде оценено и с помощта на теста Jackknife. При него се изчисляват няколко 
варианта на модела с последователно отпадане на един от предикторите и мо-
делиране с останалите променливи. Оценката на тези варианти е показана със 
светлосин цвят на фиг. 3 (приложение). Освен тях, програмата създава модели 
с всяка променлива поотделно, които са представени с тъмносин цвят. С червен 
цвят е обозначен моделът с всички предиктори. Потвърждава се най-голямо-
то значение на показателя отстояние от реката, който обяснява в най-голя-
ма степен разпределението на пунктовете с концентрация на арсен в почвата 
под максимално допустимата концентрация. тестът показва малък принос на 
морфографските единици, наклона на склона и вертикалното превишение над 
реката. Отпадането от модела на отстоянието от реката, наклона на склона или 
земното покритие води до най-значимо намаляване на неговата точност. това е 
индикатор, че голяма част от информацията в тези показатели не се съдържа в 
останалите предиктори. В същото време вероятностната прогноза почти не се 
влошава при отпадане на вертикалното превишение, което явно не носи нова 
информация за модела в сравнение с другите променливи.

разглежданата територия е разделена на четири класа според вероятността 
за установяване в почвата на концентрации на As <25 mg/kg (фиг. 4 – приложе-
ние). Първият клас с вероятност 0-25% обхваща площ от 546,1863 ha (55,38% 

т а б л и ц а 1
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 1

Показател Код Относителен принос (%)

Отстояние от р. Огоста m_distance 37,8

наклон на склона m_slope 26,1

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 18,2

земно покритие m_clc_18 11,3

морфографски единици на релефа m_gmu 6,6
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от територията), вторият клас с вероятност 25-50% включва 251,2058 ha 
(25,47%), третият клас с вероятност 50-75% се установява на площ от 130,3957 
ha (13,22%), а четвъртият с вероятност 75-100% покрива 58,4187 ha (5,93%). 
териториите с вероятност >50% за концентрация на As (0-25] mg/kg в почвите 
на заливната тераса са характерни за периферята на долинното дъно, където 
превишението над реката е най-високо. тези части от долината не са заливани 
от реката, в тях не са отлагани замърсени наноси и това е причина съдържани-
ята на арсен в почвата да имат естетствен характер без да надхвърлят пределно 
допустимия праг. 

груПа 2. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As (25-90] mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от втората група варират в ин-
тервала 26,6–88,0 mg/kg при медиана 36,4 mg/kg и трети квартил (Q3) 60,4 mg/
kg. По-голямата част от пробите на групата попадат в морфографски нива с 
превишение над реката 4-6 m (66,6 %), следвани от нивото, което се разполага 
на 5-6 m над речното легло (26,6 %). 

моделът на втората група (25-90] mg/kg се характеризира със стойност на 
AUC 0,808 (фиг. 5). Въз основа на AUCtest 0,741 моделът за дадената група се 
оценява като задоволителен.

Фиг. 5. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 2
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най-голямо значение за модела на група 2 има наклонът на терена, след-
ван от земното покритие с почти трикратно по-малък принос. Отстоянието от 
реката е от най-малка полза за изготвяне на вероятностната прогноза (табл. 2). 
Както и в предходната група, морфографските нива на терена обясняват в слаба 
степен разпределението на концентрациите на арсен (25-90] mg/kg. 

тестът Jackknife потвърждава водещата роля на показателя наклон на скло-
на, но извежда на второ място морфографските нива в приноса им към модела 
за група 2 (фиг. 6 – приложение). моделите, които са съставени само с една 
от тези две променливи, имат най-голяма точност, докато вероятностната про-
гноза само с отстоянието от реката или със земното покритие е много неточна. 
моделите без участие на наклона на терена и морфографските единици силно 
влошават представянето си, което потвърждава информативността на двата по-
казателя за условията, в които има голяма вероятност съдържанията на арсен в 
почвата да попадат в интервала (25-90] mg/kg.

Първият клас с вероятност 0-25 % за съдържание на As (25-90] mg/kg в 
почвата обхваща площ от 638,53 ha (64,74 % от територията), вторият клас с 
вероятност 25-50 % се установява на площ 208,43 ha (21,13 %), третият клас с 
вероятност 50-75 % заема 106,90 ha (10,84 %), а четвъртият с вероятност 75-100 
% покрива 32,4 ha (3,29 %). териториите с класове вероятност над 50 % са ха-
рактерни за терасните нива с превишение над реката между 4 и 6 метра, които 
заемат предимно междинните участъци между реката и долинните склонове 
(фиг. 7 – приложение).

груПа 3. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As >90 mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от третата група варират в 
интервала 93,2–2488,0 mg/kg при медиана 436,9 mg/kg и трети квартил (Q3) 
1039,5 mg/kg. групата е свойствена за морфографските нива с превишение над 
реката 0–4 m, където се разполагат (67,7 %) от пунктовете. По-малък дял проби 
(32,3%) се установяват в по-високите части на долинното дъно с превишения 
4-6 m. 

т а б л и ц а 2
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 2

Показател Код Относителен принос (%)

наклон на склона m_slope 57,7

земно покритие m_clc_18 19,8

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 12

морфографски единици на релефа m_gmu 8,6

Отстояние от р. Огоста m_distance 1,8
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Стойността на AUC за модела на група 3 (>90) mg/kg е 0,874, а на AUCtest  е 
0,832, което го определя като добър (фиг. 6). 

най-голям принос към модела имат отстоянието от реката и относителното 
превишение на терена над нейното легло (табл. 3). многократно по-малко е 
значението на останалите три показателя. 

тъмносините барове на фигурата с резултатите от теста Jackknife покават 
най-добро представяне на моделите, съставени с отстоянието от реката или с 
относителното превишение, които имат и най-висока пермутационна оценка в 
група 3 (фиг. 9 –приложение). до тях се доближава представянето на модела, 
който ползва морфографските единици. Съдейки по разликата между предста-

Фиг. 8. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 3

т а б л и ц а 3
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 3

Показател Код Относителен принос [%]

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 52,4

Отстояние от р. Огоста m_distance 33,6

наклон на склона m_slope 8,0

земно покритие m_clc_18 4,0

морфографски единици на релефа m_gmu 2,0
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вянето на модела с всички променливи и с отпадане на някоя от тях, най-много 
уникална информация съдържа променливата отстояние от реката, при която 
разликата между светлосиния и червения бар е най-голяма.  Прави впечатление 
минималното влошаване на моделите, които не включват някой от показателите 
вертикално превишение или морфографски единици. тъй като терасните нива 
са определени чрез класификация на относителното превишение спрямо река-
та, възможно е двата предиктора да споделят обща информация и липсата на 
някой от тях да не се отразява съществено на модела.

на фиг. 10 (приложение) е представено пространственото разпределение 
на вероятността за концентрации на As в почвите на заливната тераса >90 mg/
kg. Класът с вероятност 0–25 % обхваща площ от 778,39 ha (78,92 % от тери-
торията), вторият клас с вероятност 25–50% заема 131,81 ha (13,36 %), третият 
клас с вероятност 50–75% покрива 19,11 ha (1,94 %), а четвъртият с вероятност 
75–100 % се установява на площ от 56,95 ha (5,77 %). Прави впечатление ком-
пактното разположение на почвите, в които вероятността за наличие на арсен в 
концентрация >90 mg/kg е над 25 %.

липсата на широка зона с вероятност 25–50 % показва, че моделът ясно 
разграничава ареала на силно замърсените земи.  те се разполагат в най-ниски-
те участъци покай реката с превишение до 4 m над нейното легло. Периодично-
то им заливане от реката е довело до отлагане на речни наслаги, смесени с отпа-
дък от флотацията на рудите в горното поречие на р. Огоста, и до повишаване 
на концентрацията на арсен в почвата.

заКлЮЧение

доколкото ни е известно, това изследване прилага за първи път модела 
MaxEnt за вероятностно моделиране на обхвата на почви с определена степен 
на замърсяване с потенциално токсични елементи, какъвто е арсенът. Валиди-
рането на съставените модели за разпространението на почви с концентрация 
на арсен (0-25] mg/kg, (25-90] mg/kg и >90 mg/kg в изследваната част от доли-
ната на р. Огоста ги определя като добри и задоволителни дори при малък брой 
пунктове на пробонабиране. Оценката е направена въз основа на показателя 
AUCtest, чиито стойности варират в границите на 0,741–0,832 за отделните моде-
ли. резултатите от изследването показват приложимостта на MaxEnt за разкри-
ване на ареалите на разпространение на тежки метали и металоиди в алувиални 
почви, замърсени с минни отпадъци чрез речни разливи. Пространственото раз-
пределение на вероятността за наличие на почви с ниски или високи нива на ар-
сен се съгласува добре с факторите и условията за акумулация на речни наноси 
в заливната тераса. различни съчетания от използваните променливи обясняват 
пространственото разпределение на почвите с различна степен на замърсяване. 
С най-голямо значение за разпространението на почви с ниски съдържания на 
арсен са отстоянието от реката и наклона на терена, докато силно замърсените 
участъци са тясно свързани със съчетанието между относителното превишение 
на терена над речното легло и отстоянието от реката. резултатите разкриват ос-
новните закономерности в разпределението на арсена в почвите на долинното 
дъно. Концентрациите на елемента намаляват с отдалечаване от главната река 
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и с увеличаване на превишението над нея, което е свързано с намаляване на 
честота на заливане и по-малкото количество на отложените замърсени речни 
наноси. Стойности на арсена >90 mg/kg е най-вероятно да бъдат установени в 
ниски, често заливани участъци покрай реката, докато съдържания <25 mg/kg 
могат да се очакват най-вече във високите и по-периферни части на долинното 
дъно. макар че изследваният участък от долината на р. Огоста е на повече от 80 
km от чипровските рудници, почвите в него са силно повлияни от техногеохи-
мичното въздействие на минно-добивната дейност. При вероятност за наличие 
над 50 % почвите с концентрация на арсен над интервенционната му стойност 
от 90 mg/kg заемат площ над 76 ha, или близо 8 % от долинното дъно. установе-
ният обхват и степен на замърсяването и привързаността му към ниските терас-
ни нива ни дават  основание да считаме, че долината на р. Огоста е засегната от 
рудодобива по цялото си протежение от гр. Чипровци до р. дунав. 
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В статията на основата на задълбочен структурно-геоморфоложки анализ върху 
симетрията на надлъжната и напречната диференциация на геоморфоложкото прос-
транство на централния нископланински сегмент на Предбалкана се реализира гене-
тична типизация на разседните структури, литолого-стратиграфските и фациалните 
различия във вертикалните разрези на транселувиално-делувиално-пролувиалния ли-
тодинамичен поток. на основа на детайлен гранулометрично-седиментоложки анализ 
на кватернерните наслаги се разкриват преките и косвените пространствени и динамич-
ни връзки между размаха на контрастните кватернерни деформации на земната кора и 
оценка на опасността, уязвимостта от екстремни морфодинамични процеси и явления 
– екстремни наводнения (eрозия), гравитация и акумулация. 

Ключови думи: морфодинамични процеси, опасност и уязвимост от ерозия, аку-
мулация, наводнения, мултириск

CLIMATE FLUCTUATIONS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
FLOOD DANGER AND VULNERABILITY ASSESSMENT IN THE CENTRAL 

SEGMENT OF PRE-BALKANS

Marinela Agalareva

Since the end of the last century threats to the sustainable development of the natural-
social system have been determined by the regime, rhythm, increased frequency and intensity 
of a number of extreme natural phenomena and processes related to climatic fluctuations 
and anthropogenic impacts. In the present article, special attention is paid to different 
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methodological approaches for identification of areas threatened by dangerous floods. The 
application of Directive 60/2008 of the EC dominates the studies so far. Primary zoning of 
potential river floodplains prone to flooding from the three basin directorates in our country 
was carried out on this basis. The methodology applied for the plain territories is not 
particularly effective for low-mountainous and mountainous regions and their municipalities. 
The central segment of the Pre-Balkans, subjected to permanent pressure from extreme 
manifestations of dangerous climatic processes and phenomena in the range of the Stara 
planina orogenic chain, was chosen as a representative region of such research. The recent 
article implements an up-to-date scientifically-based methodological approach that integrates 
paleogeographic information and statistical data for a realistic and objective assessment of the 
dangers, vulnerability and multirisks from extreme floods and genetically related mud-stone 
flows. The place and role of the principles of actualism, which dominate the methodological 
approaches and methods in the study of natural geosystems, are highlighted. For the long-
term stabilization of mountain municipalities, a more comprehensive, scientifically based 
and integrated paleogeographic methodological approach is proposed for assessing the flood 
dangers and vulnerability and the resulting multi-risk as for making effective management 
decisions at municipal level.

Keyword: morphodynamic processes, erosion hazard and vulnerability to erosion, 
accumulation, floods, multi-risk 

ВъВедение

През последните десетилетия кватернерните модели за механизма на дина-
мичната морфогенеза заемат важно място и роля при оценката на природно-ан-
тропогенната опасност, уязвимост и риск. Причината за това се крие в ценност-
та и необходимостта от историко-генетични реконструкции на кватернерните 
ритмични трансформации на земната кора. изграждането на морфодинамични 
модели е свързвано с изясняване на взаимодействието на ендо- и екзогенезата в 
пространството и времето на основата на резултатите от теренни и мониторин-
гови наблюдения на съвременните морфогенетични процеси и явления.  

От началото на настоящия век заплахите за устойчивото развитие на систе-
мата „природа–общество” се обуславят от увеличената честота и интензитет на 
редица екстремни природни явления и процеси. Особено уязвими на опасните 
процеси и явления, свързани с колебанията на климата и свързания с тях мул-
тириск, се оказват общините, разположени в полупланинските и планинските 
региони на средния Предбалкан. те са подложени на имперманентен натиск от 
проява на опасните процеси и явления, протичащи в обсега на Старопланинска-
та орогенна верига. за дългосрочното стабилизиране на планинските общини е 
необходимо разработване на научнообосновани интегрални план-програми за 
дългосрочни прогнози, индикаторен подход за оценка на опасностите, уязви-
мостта от наводнения и произтичащия от тях риск във връзка с вземането на 
ефективни управленски решения за мултириска на общинско ниво. 

В досегашните научни изследвания на проблема се използва утвърдена 
методика на мОСВ според изискванията на директива 60/2007/еС. на базата 
на тази схематична методика, напълно лишена от анализ на палеогеографска 
информация, е извършена предварителна оценка на риска от наводнения само 
за басейни с разработен надлъжен профил, т.е. в равнините или алувиалните 
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заливаеми пространства. Като непълноти на тази методика може да се отбе-
лежи следното: не се използва палеогеографският подход или принципът на 
актуализма при анализа и оценка на планинските пространства, отводняващи се 
от речно-долинна мрежа с неразработен надлъжен профил и значителна кине-
тична енергия на модула на оттока; липсва компетентна оценка на геоложките 
разрези на заливаемите пространства и наложените наносни конуси в прираз-
седните плоскости, които маркират акумулативната граница между „наклонени 
подножия–планина”. тя свидетелства за ритмиката от палеонаводнения и съ-
провождащите ги кално-каменни потоци, срутища и свлачища и др. тези па-
леогеографски доказателства е наложително да се анализират при оценка на 
опасностите от наводнения в планинските пространства (агаларева, 2013; але-
ксиев, 2002, 2012).

Целта на статията е на основата на задълбочен структурно-геоморфоложки 
анализ върху симетрията на надлъжната и напречната диференциация на гео-
морфоложкото пространство, генетичната типизация на разседните структури 
и литолого-стратиграфските и фациалните особености на кватернерните верти-
кални разрези да се разкрият преките и косвените пространствени и динамич-
ни връзки между размаха на контрастните кватернерни деформации на земната 
кора и оценка на опасността, уязвимостта от екстремни морфодинамични про-
цеси и явления – екстремна ерозия, акумулация и гравитация.

метОди и инФОрмаЦия

При изучаването на морфодинамичните процеси и явления през кватер-
нера водещи методи за изследване са структурно-геоморфоложките. на пър-
во място научният подход включва анализа върху преките свойства и косвени 
признаци за симетрия в надлъжната и напречната диференциация в пластиката 
на земната кора. използва се комплекс от методи за набиране на представител-
на информация относно блоково-мозаичните деформации на фона на опорните 
наклонени подножни нива с джеласиен-ранноплейстоценска възраст. диагно-
стицират се техните пространствени взаимоотношения с промените в дебели-
ните на корелативните им кватернерни литолого-стратиграфски и литолого-фа-
циални вертикални разрези и стратифициране на древни и млади генерации 
алувиално-делувиално-пролувиални наносни конуси (шлейфове). От анализа 
на получената информация се идентифицира мрежата от контрастни тектонски 
деформции, обуславящи механизма на ендогенна морфогенеза. на фона на този 
модел се разкрива морфодинамичният модел на косвени и преки пространстве-
ни и динамични връзки между размаха на кватернерните деформации и корес-
пондиращите на тях ускорени морфодинамични процеси и явления – ерозия, 
акумулация и гравитация, при екстремни наводнения (Вапцаров и др., 1983; 
алексиев и др., 1996; алексиев, 2002, 2012).

От края на ХХ век заплахите за устойчивото развитие на „природно-об-
ществената” система изискват изследване на взаимодействието между механи-
зма и режима на ендогенна морфогенеза и ритмиката, увеличената честота и 
интензитета на редица екстремни природни явления и процеси, свързани с кли-
матичните колебания и антропогенни въздействия. В настоящата статия специ-

3 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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ално внимание се отделя на различни методически подходи за идентификация 
на пространствата, застрашени от опасни наводнения и обусловената ускорена 
ерозия, акумулация, гравитация и др. 

Във връзка с поставената цел и задачи авторът на настоящата статия прове-
де специализирани структурно-геоморфоложки изследвания, за да се разкрият 
преките геоморфоложки критерии и свойства за пространствени и динамични 
връзки между ендогенния модел на морфогенеза, от една страна, и, от друга, 
оценка на опасността от екстремни морфодинамични процеси и явления, като 
екстремна ерозия, акумулация и гравитация в обсега на централния сегмент на 
Предбалкана. Приложението на разширената методика с преки палеогеограф-
ски критерии и признаци и получените надеждни резултати са доказателство, 
че методиката е подходяща за подобни моделни изследвания в различни пла-
нински региони на нашата страна.

мОрФОтеКтОнСКО разВитие на Централния Сегмент 
на ПредБалКана През КъСнОалПиЙСКия етаП

От проведените задълбочени структурно-геоложки изследвания е уста-
новено, че във вътрешния геоложки строеж на централния сегмент от Пред-
балканското блоково стъпало доминират структурните елементи, възникнали 
вследствие на регионални свиващи напрежения, обусловили нагъвателни де-
формации, обхванали основно приповърхностните слоеве на мезозойската плат-
формена надстройка на мизийската плоча (яранов, 1960; Бончев, 1986; гочев, 
1991). В пластиката и структурата на земната кора пряко отражение намират 
епидермални гънкови структури, в строежа на които участват: триаски тери-
генно-доломитно-карбонатни разрези; юрски седименти, развити в карбонатен, 
теригенен и флишки фациес, долно- и горнокредни терегенни и карбонатни се-
дименти и лекоподатливите на денудация лютески флишоподобни седименти. 
В напречната и надлъжната диференциация на пространството на региона те са 
ешалонирано развити с подчертана северна вергентност и формират типичен 
юротипен релеф с прави и обратни съотношения между геоложките структури 
и формите на земната кора.

В съвременната пластика на земната кора централният сегмент на Пред-
балкана се откроява с леко дъговидни очертания и линейно изтеглена орограф-
ска ос в екваториално направление с дължина около 200 km, широчина 60 km и 
около 450-500 m ср. надм. в. В неговия вътрешен морфотектонски строеж ясно 
се открояват: южен и северен борд с високи средни наклони над 280 и вертикал-
но разчленение от 100 до 400 m/km2; делувиално-пролувиални подножия със 
слаб наклон до 80, гъста ровинно-долинна мрежа от над 2 km/km2 и алувиални 
котловинни дъна с площ около 100 km2, ниски стойности на действителните 
наклони и доминираща роля на акумулацията.

В пластиката и структурата на земната кора, централният и масивен сег-
мент на Предбалкана се демонстрира като интегриран ороструктурен корпус, 
отчленяващ се между транзитната долина на р. искър на запад и от консеквент-
ната долина на р. янтра на изток. той изпъква с юротипния си структурно-де-
нудационен релеф, който намира пряко отражение в сложния скаровиден план 
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на речно-долинната мрежа, представляваща съчетание от консеквентни, суб-
секвентни и ресеквентни долини. Първият тип, или консеквентните, са дълбо-
ко вкопаните речни долини на малък искър, Вит, Осъм, росица, янтра и др., 
като формират антецедентни проломи в напречните геоложки структури. тях-
ната субмеридионална ориентация е предопределена от наклона на първична-
та тектонска повърхнина. Субсеквентните долини са наложени по надлъжните 
оси, главно на структурните понижения или по дължината на субекваториално 
ориентираните разседно-флексурни структури. ресеквентните долини оформят 
типичен перест тип речно-долинна мрежа, очертаваща пространствените па-
раметри на надлъжните структурни понижения. развитието на типовете реч-
но-долинна мрежа според ориентацията на водооттоците и геометричния план 
са пряко или косвено свързани с развитието на земната кора през късноалпий-
ско време (алексиев, 2012).

Съвременният морфотектонски стил на централния сегмент на Предбалка-
на се определя от система от блоково-навлачни структури, очертани от наличи-
ето на няколко субекваториални и косо ориентирани разломни структури: Юж-
номизийска блоково-възседна структура, Старопланинска разседно-флексурна 
ивица, Брестнишко-златаришко разседно-флексурно стъпало, Врачанско раз-
седно-флексурно коляно, драгойбалкански листричен разсед, Бебрешкия раз-
лом и др. тези основни разломни структури очертават не само пространствени-
те параметри на централния сегмент на Предбалкана, но и неговата надлъжна 
и напречна диференциация в пластиката на земната кора. за това свидетелстват 
задълбочените структурно-геоложки и геоморфоложки изследвания, проведени 
от редица изследователи: яранов, 1960; ек. Бончев, 1986; гочев, 1991; дабов-
ски, 1991; Dabovski et al., 2002; алексиев, 2002 и др. 

В надлъжната и напречната диференциация на централния сегмент на 
Пребалканското блоково-стъпало от юг на север ясно се идентифицират след-
ните контрастни морфотектонски елементи: линейно изтегленият и масивен 
сегмент на Централностаропланинската блоково-навлачна морфоструктура. 
границата пряко се маркира от Старопланинската разседно-флексурна ивица. 
тя оформя стръмния и масивен северен макросклон в обхвата, на който ясно 
прозират блоковите възсядания и навличания на старопланински структури в 
северна посока. Отделни фрагменти от тях са флексурообразно огънати и бло-
ково-каскадно дислоцирани. на фона на разседно-флексурните трансформации 
пространствено и темпорално се открояват серия от структурни понижения с 
ширина от 2-3 km, разграничени от напречни прагове. От запад на изток се 
следят следните структурни понижения – Ботевградска грабенова котлови-
на, етрополско, тетевенско, троянско, Кръвенишко, габрoвско, тревненско 
и еленско субструктурно понижение. на север от тази надлъжната ивица от 
структурни коридорни понижения във вътрешния строеж и структура на сред-
ния сегмент от Предбалканското блоково стапъло ясно се маркират две субпа-
ралелни ороструктурни ивици със специфичен стил, строеж и морфотектонска 
изява, разграничени от Брестнишко-златаришко разседно-флексурно стъпало 
(яранов, 1960). 

Южният сегмент на средния Предбалкан е изграден от редуването и еша-
лонираното застъпване по паралела на високи асиметрични и полегнали на се-
вер блоково навлачни пластини: гола глава, лакавица, лествица, Васильова, 
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Кръвеник, Стражата, еленските височини и др., дълбоко денудирани, като се-
верните бедра са разкъсани от надлъжни листрични разседни структури.

Северната ивица на средния Предбалкан изпъква с морфоложки и струк-
турни елементи, притежаващи тектономорфни свойства за преходните струк-
турни ивици. тя е изградена от плитки и плоски пликативни гънки, преминава-
щи в плацидни структури, бронирани от устойчиви варовици и маркирани от 
Беглежко–Стояновския и деветашко-търновския платовиден регион. Външни-
ят борд на Предбалкана се оформя от Южномизийския разлом, който се марки-
ра и идентифицира от блоковите възсядания на холоморфни структури от юг на 
север върху плацидни структури.

В напречната диференциация на средния Предбалкан средищно място 
заема представителния Брестовишко-златаришки дъговиден коридор. В плас-
тиката на земната кора той последователно в екваториална посока се маркира 
от привързаните към него мездренско, Брестовишко, Калнишко, микренско, 
Видимско, Севлиевско и златаришко структурни понижения и вложените в тях 
субсеквентни речни долини (фиг. 1).

на основата на проведения структурно-геоморфоложки анализ на текто-
номорфните свойства и взаимоотношения в триадата „релеф–вещество–струк-
тура” се установява, че развитието на полупланинския централен сегмент на 
Предбалкана е тясно свързан с неотектонския (баден-кватернерен) етап. имер-
манентните неоген-кватернерни компресионни напрежения обуславят ороген-
ното израстване на Карпатската гънково-навлачна орогенна дъга и възникване, 
заложение и окончателно оформяне на Предкарпатския фордийп, или ръбно 
понижение (Sandulesku, 1990). В неговия сложен строеж ясно се идентифицира 
циклично редуване на потъване с акумулация и активна компресия с нагъване и 
навличане, които кореспондират на циклична алтернация на ерозионно-денуда-
ционни с ингресионни акумулативни процеси в южната относително стабилна 
мизийска платформа (агаларева, 2013). 

В южната периферия на мизийската плоча възниква и се формира мор-
фоген от ексхумирани метаморфни ядра (верижно-сводови морфоструктури) 
и пространствено и темпорално свързана система от наложени междупланин-

Фиг. 1. Структурно-геоморфоложка карта на Централен Предбалкан
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ски грабеновидни коридори (гочев, 1991; дабовски, 1991; Dabovski et al., 2002; 
алексиев, 2012). механизмът на формиране на грабеновидните понижения е 
свързан с екстензионния режим и заложение на крехки листрични разседни 
деформации през неоген-кватернера. те са заложени последователно по дъл-
жината на Старопланинската, Брестнишко–Видимско-златаришката разсед-
но-флексурна ивица, драгойбалканския листричен разсед и др. през ранния и 
късния кватернер. Към тях са привързани най-често коритата на субсеквентни-
те отводнителни артерии и вертикалните алувиално-пролувиални разрези. това 
се демонстрира от промени в дебелините на наносните конуси, увеличаване 
на броя на почвените хоризонти и наклона на седиментно-почвените разрези 
към активните плоскости на разкъсване. най-често те са развити дискордант-
но спрямо нагъната основа. Възникването и заложението на грабеновидните 
линейни понижения се обуславя от високата тектонска напрегнатост на опън 
в обсега на моноклинално затъващата платформена надстройка вследствие на 
ритмичния компресионен натиск, протичащ в обсега на Карпатската орогенна 
дъга. натрупването на напрежения на опън в обхвата на платформената над-
стройка обуславя и разкъсвания по дължината на Старопланинската и Бресто-
вишко-Видимско-златаришката разседно-флексурна структура, драгойбалкан-
ската листрична разседна структура и др. доказателство за тази тенденция е 
оформянето на Sобразната контрастна ороструктурна рамка на мизийската плоча, 
съпроводена от активни морфодинамични процеси и явления в условията на 
компресия и климатични колебания на климата. 

Свидетелства и доказателствени данни, пряко свързани с изясняване на 
морфодинамично развитие на централния сегмент на Предбалкана през ква-
тернера, имат различните генетични типове наслаги в континентален фациес. 
това са алувиалните, пролувиалните и делувиалните наслаги, които формират 
единен и сложен песъчливо-гравийно-чакълесто-валунен седиментен разрез с 
джеласко-плейстоценско-холоценска възраст. той фосилизира платформена-
та надстройка, очертава рамката на алувиалните низини и пространствените 
параметри на акумулативни планински подножия, формирани по дължината 
на Старопланинската и Южномизийската разседно-флексурна ивица, Брест-
нишко-Видимско-златаришкото коридорно понижение, драгойбалканската 
листрична разседна структура и др. Вертикалните разрези на алувиално-про-
лувиално-делувиалните наслаги показва, че те са изградени от няколко нало-
жени генерации наносни конуси. тяхната дебелина нараства от юг на север по 
посока на плоскостта на Карпатската орогенна дъга, където протича имперма-
нентна компресия, потъване, нагъване и акумулация в условията на ритмични 
колебания на климата, свидетелсто за което са формираните серия от почвени 
хоризонти.

мОрФОдинамиЧен мОдел на КВатернернО разВитие

През последните години вниманието на геоморфолозите е насочено вър-
ху прецизните количествени данни за високата морфодинамика, особено през 
джеласиена, плейстоцена и холоцена. за реализиране на тези цели важно мяс-
то и роля има изучаването на цикличните наклонени подножни нива, спектъ-
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ра на речни и морски тераси, наложените разновъзрастни генерации наносни 
конуси, оформящи акумулативните планински подножия, привързани към ак-
тивните разседни плоскости. този полигенетичен формен комплекс, особено 
подножните наклонени нива и корелативните на тях наложени разновъзрастни 
генерации наносни конуси, широко представени в обхвата на мизийската пло-
ча, се възприемат като опорни, реперни нива за отделянето на кватернера като 
самостоятелен морфодинамичен етап. действително в края на пиаченца, започ-
ва необратима тенденция на редуване на ледникови и междуледникови епохи. 
Според мСК при мСгн от август 2009 г. долната граница на кватернера се 
маркира от установените реликти от Биберското заледяване в западна европа в 
началото на джеласиенския етаж – 2,5 – 2,3 ма Вр. долната граница се дефини-
ра и от магнитостратиграфската граница между нормалната полярна епоха гаус 
и обратната матуяма (агаларева, 2013). 

за количествената оценка на кватернерните трансформации в централния 
сегмент на Предбалкана се изследват деформациите между реперното джелас-
ко-ранноплейстоценско ниво в обсега на подножията на оградните орографски 
рамки и хипсометрията на контактната повърхност на кватернерните наслаги 
със занклин-пиаченските седименти в пониженията. От досегашните изслед-
вания на реперното, високо старокватернерно наклонено ниво се установява, 
че покривните алувиално-пролувиални пелени в подножията на планините се 
намират в ясен ъглов дискорданс с плиоценските седименти в пониженията 
(Бончев, 1929; яранов, 1960; агаларева, 2013 и др.). 

По палеоботанически данни първото захлаждане след долния плиоцен 
(Zanclean) започва преди около 3,5 ма Вр, а по данни от гръбначната фауна 
захлаждането настъпва преди 3,3 ма Вр и продължава до 2, 2 ма Вр. В резул-
тат на резките глобални климатични промени през среден плиоцен (Piacenzian) 
се проявява Биберското заледяване, довело до значителни промени и във фло-
рата, и фауната в европа. тези резки палеогеографски изменения предизвик-
ват натрупването на огромни обеми от изветрели скални маси от протичащите 
криогенни и крионивални процеси в пределите на високите планински маси-
ви (Jaranov, 1938). През периода 2,2 ма Вр до 1,81 ма Вр, или през джеласи-
ен-ранноплейстоценско време, настъпва ново циклично затопляне и установя-
ването на топъл влажен климат и протичането на плувиален режим, който се 
характеризира с мощна кинетична енергия на речния отток, разливащ се върху 
подножията на планините. този флувиален режим е характерен и за северното 
подножие на Балканидите, където върху инициална денудационна повърхнина 
разливащите се планински реки са отложили покривката на дебелия несорти-
ран базален конгломерат с коса слоистост, а за подхранваща провинция са слу-
жели изветрелите скални маси в планините, разположени южно от мизийската 
платформа (Бончев, 1936; Jaranov, 1938). за палеогеографските условия на фор-
миране на базалния конгломерат съдим и по намерената топлолюбива флора и 
фауна в геоложкия разрез – мастодонти, южен слон и др. 

Флувиалният режим е продължил до 1,81 ма Вр, когато настъпва ново за-
студяване или се проявява дунавското заледяване. доказателство за настъпили-
те резки климатични изменения е ясно открояващият се размив върху базалния 
конгломерат, след което се отлага покривният комплекс от гравийни чакъли, 
пясъци и глини с коса слоистост. за съществуващите палеогеографски усло-
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вия по време на Олдувия, или дунавското заледяване, свидетелства и коренната 
промяна на топлолюбивата флора и фауна със студенолюбива по намерените 
фосили от мамут, сърна, елен в покривния комплекс от гравийни чакъли, пясъ-
ци и глини (евстатиев, 2000). 

През периода на ранния плейстоцен или след дунавското заледяване (1,07 
– 0,820 ма Вр) настъпват резки промени в климата, като се установява влажен 
тропичен климат. това довежда до промени в палеогеографската обстановка 
в изследвания регион. изменения настъпват във флората и фауната от студе-
нолюбива към топлолюбива. Климатичните промени довеждат и до смяна на 
интензивността на протичащите морфодинамични процеси. В условията на 
влажен тропичен климат настъпват активни ерозионни и изветрителни проце-
си. речно-долинната мрежа се всича и разчленява инициалното денудационни 
ниво. доказателство за това е формиралото се наклонено приречно ниво и ак-
тивните изветрителни процеси, обусловили формирането по нашите ширини 
на педокомплекс от червени глини с дебелина 4-5 m, лежащи върху покривните 
чакъли или директно върху дълбоко денудирана хетерогенна геоложка основа. 
В регионалното пространствено и възрастово отношение педокомплексът от 
вертикалните геоложки разрези в обсега на мизийската платформа се корелира 
с установените “Скитcки глини” в южните части на русия около крайбрежните 
части на азовско море (зубаков, 1986). 

След времевия интервал 0,820 ма Вр настъпва ритмично редуване на 
плейстоценски заледявания с междуледникови епохи, в резултат на което над 
педокомплекса от червени глини се формира вертикален геоложки разрез от 
осем льосови хоризонта и седем погребани почвени профила, които простран-
ствено и времево се обвързават с глациалния плейстоцен и холоцен. През лед-
никовите епохи се формират надзаливните тераси, а междуледниковите епохи 
фиксират ерозионните врезове между тях. Основният фактор за образуването 
им са палеоклиматичните флуктуации – редуване на топли и студени епохи. 
При настъпването на студени епохи нивото в морските басейни се понижава, 
поради блокирането на водните маси в обсега на континенталния ледник. Цокъ-
лът на терасите се оформя по време на максимума на глациалите, а алувиалната 
седиментация в реките започва с началната фаза на разтопяване на ледниците, 
т.е. покачване на морското ниво и акумулация на чакъли, пясъци и глини. През 
топлите епохи в алувиалните наслаги се формира разливен фациес. С топли-
те епохи са свързани почвооразувателните процеси върху алувиалния разрез 
или льосовите хоризонти. льосовата акумулация се осъществява през сухите и 
студени фази на глациалните стадии. След късноледниково време се оформят 
заливаемите алувиални низини или съвременната физикогеографска структура 
на изследвания регион. 

заКлЮЧение

Във връзка с решаването на поставената цел авторът на настоящата статия 
проведe специализирани структурно-геоморфоложки изследвания, за да се раз-
крият преките геоморфоложки критерии, признаци и белези за пространствени 
и динамични връзки между ендогенния модел на морфогенеза, от една страна, 
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и от друга, оценка на опасността и уязвимостта от екстремни морфодинамични 
процеси и явления – екстремна ерозия, акумулация и гравитация в обсега на 
централния сегмент на Предбалкана.

теоретичната актуалност и практическата ценност на изследването се из-
разява в следното: 

От извършения анализ и оценка на съвременното състояние на типовете 
речно-долинна мрежа в централния сегмент на Предбалкана са отделени два 
типа речно-долинни системи: 

1. речни долини с разработен надлъжен профил. те са с подчертано ши-
роко отворен към небосвода вдлъбнат надлъжен профил. Във всеки участък от 
речното корито ерозията е равна на акумулацията, т.е. намират се в равновесно 
състояние. Характерни са за равнинните пространства с развити алувиални за-
ливаеми низини, които заливовидно и плавно навлизат в планиските простран-
ства. В напречния профил на алувиалните низини могат да бъдат отделени три 
зони на опасност от наводнения: 

	първа зона, изградена от леглови алувиален фациес и най-често е зали-
вана при високи води;

	втора зона, изградена от прилеглови алувиални фациеси (валове), фор-
мирани при пълноводия;

	трета зона, обхваща максималната ширина на разливния алувиален фа-
циес, който лежи дискордантно върху първите два типа алувий и е признак за 
протекли палеонаводнения. 

2. речни долини с конкавен надлъжен профил. те са характерни за пла-
нинските пространства със значителен наклон, литостатична енергия и посто-
янен стремеж на кинетичната енергия на речния отток да формира надлъжен 
профил в равновесно състояние. това ги определя като потенциално опасни от 
наводнения вследствие на мощната кинетична енергия на хидравличния отток 
и формиране на кално-каменни потоци, които са в основата на образуването на 
наложените наносни конуси на пречупката между подножията и планинински-
те масиви. Броят на наложените разновъзрастни наносни конуси съответства на 
броя на последователно протеклите наводнения. 

извършен е анализ и оценка на опасността и уязвимостта от наводнения в 
обсега на централния сегмент на Предбалкана:

на базата на използваната методика е събрана обилна палеогеографска 
информация относно генезиса и разпространение на акумулативни подножия, 
включващи няколко генерации от наложени наносни конуси. идентифициране-
то и определянето на техните пространствени параметри спомага за изготвяне 
на реалистични и достоверни анализи и оценки на опасностите и уязвимостта 
от опасни наводнения и кално-каменни потоци в различните пространства в 
пластиката на земната кора. например, върху идентифицираните акумулатив-
ни шлейфове от наложени разновъзрастни генерации от наносни конуси, раз-
вити в обсега на ивицата от структурни понижения между Старопланинската 
ороструктурна рамка и Предбалкана, са разположени селата рашкво, радотина, 
литаково, Врачеш, трудовец, разлив и градовете Ботевград, Правец, етрополе 
(фиг. 2 и 3), тетевен, троян, априлци, габрово, трявна, елена, с. Кипилово и 
др. аналогични случаи се наблюдават и в надлъжната и напречната диференци-
ация на Брестнишко-Калнишко-Видимско-Севлиевско-златаришкото линейно 
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Фиг. 2. наложеният наносен конус на р. малък искър 
и разположеният върху него гр. етрополе

Фиг. 3. Канализиран ръкав на р. малък искър в рамките на наносния конус – 
гр. етрополе 
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Фиг. 4. застрашените от наводнения села Сенник, Хирево и дамяново, 
разположени върху акумулативното подножие на микренски рид 

(снимка от юг)

Фиг. 5. Село дебнево, разположено върху заливната тераса на р. Видима
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понижение – селата Брестница, Български извор, лесидрен, Видима, Хирево, 
дамяново (фиг. 4), дебнево (фиг. 5), Бериево и градовете Севлиево, Килифа-
рево и златарица. От принципите на актуализма установените акумулативни 
подножия в обсега на преходните зони „планина–планинско подножие” или 
„структурно понижение–орогенна ивица” могат да бъдат използвани като пре-
ки и косвени признаци и белези при определяне на параметрите на застрашени 
терени и уязвимости от опасни наводнения и съпровождащите ги кално-камен-
ни потоци пространства, аналогично на алувиалните заливни пространства.

Приложението на разширената методика с преки палеогеографски крите-
рии и признаци и получените надеждни и обективни  резултати са доказател-
ство, че методиката е подходяща за подобни моделни прогнозни изследвания в 
различни планински и полупланински региони на нашата страна.
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машины, сооружения, транспортные коммуникации являются техногенными ком-
понентами ландшафта, формируют техногенный покров. техногенный покров, прекра-
тивший своё функционирование, разрушается и превращается в руины. При концентра-
ции руин на ограниченной площади (бывшие населённые пункты, промышленные пло-
щадки, дороги и др.), формируются посттехногенные, руинные ландшафты. Причины 
их образования разнообразны – стихийные бедствия и экологические катастрофы, 
экономические депрессии и демографические кризисы, войны и эпидемии и др. Отно-
шение к руинам и руинным ландшафтам в культуре амбивалентное – и негативное, и 
позитивное (нем. Ruinenlust). Основные установки и принципы отношения человека к 
руинам и руинным ландшафтам утвердились в эпоху ренессанса. В период от барокко 
до модерна они дополнялись и трансформировались. В наше время в контексте транс- 
и постгуманизма, руины и руинный ландшафт приобрели новые качества. В частности 
руинный ландшафт может быть рассмотрен как специфическая среда жизни, формиру-
емая негативными процессами эволюции географической оболочки. 

Ключевые слова: техногенный покров, посттехногенный ландшафт, руина, руин-
ный ландшафт, Ruinenlust, постгуманизм

RUINS AND LANDSCAPE

Yulian Tyutyunnik

Abstract: Machines, structures, transport communications are technogenic components 
of the landscape, form the technogenic cover. The technogenic cover that has ceased to 
function is destroyed and turns into ruins. With the concentration of ruins in a limited area 
(former settlements, industrial sites, roads, etc.), post-technogenic, ruin landscapes are formed. 

1 национальный ботанический  сад им.  н.н. гришка национальной академии наук украины, 
лаборатория биоиндикации; yulian.tyutyunnik@gmail.com  
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The reasons for their formation are varied – natural disasters and environmental disasters, 
economic depressions and demographic crises, wars and epidemics, etc. The attitude towards 
ruins and ruin landscapes in culture is ambivalent – both negative and positive (German: 
Ruinenlust). The basic attitudes and principles of man’s attitude to ruins and ruin landscapes 
were established in the Renaissance. In the period from Baroque to Art Nouveau, they were 
supplemented and transformed. In our time, in the context of trans- and post-humanism, the 
ruins and the ruin landscape have acquired new qualities. In particular, the ruin landscape 
can be considered as a specific environment of life, formed by the negative processes of the 
evolution of the geographical shell.

Key words: technogenic cover, post-technogenic landscape, ruin, ruin landscape, 
Ruinenlust, posthumanism

ВВедение

мир ландшафта велик в своём разнообразии. ландшафт содержит в 
себе многое, если не всё. Одни объекты, предметы, события ландшафта нам 
нравятся, и мы ими наслаждаемся, их рисуем и исследуем. другие вызывают 
у нас неприязнь, и мы либо стараемся их не замечать, либо сухо констатируем 
«акультурный ландшафт», «антиландшафт» и оставляем тем исследователям, 
которые не побоятся испачкать свой академический пиджак и направить усилия 
на изучение, если так можно выразиться, ландшафтных патологий. а ландшафт 
и ландшафтные объекты, обладающие свойством амбивалентности, то есть и 
«хорошие» и «плохие» одновременно, вообще отпугивают исследований: ме-
тодик-де для изучения амбивалентности нет, и занятие такое не престижное 
и неприбыльное. тем не менее, обходить «несимпатичные» объекты исследо-
вания стороной нельзя. Свой объект исследования наука должна охватывать 
полностью, независимо от того, какие эмоции он у нас вызывает. Весьма свое-
образным таким объектом в ландшафтоведении являются руины в ландшафте 
и ландшафты руин. О них и пойдёт речь. 

ОБъеКт и Предмет иССледОВания

Под ландшафтами руин будем понимать посттехногенные ландшафты на 
средних стадиях демутации. 

Понятие техногенного ландшафта не очень популярно, но так или ина-
че в современном ландшафтоведении оно присутствует. Чётких определений 
«техногенного ландшафта» исследователи обычно избегают, ограничиваясь, в 
основном, утверждением что это-де «ландшафты, преобразованные с помощью 
техники». такое его понимание тривиально, но теоретически и методически 
мало полезно. В самом деле: попробуйте изменить ландшафт без помощи техни-
ки, хотя бы примитивной. мы под техногенным ландшафтом понимаем такой, 
который сформировался при ведущей роли техногенных элементов, собранных 
в техногенный покров или техногенный геокомпонент. типичными техноген-
ными ландшафтами являются урбанизированные, сельские селитебные, про-
мышленные и транспортные. Все они выполняют какие-то социальные, эконо-
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мические, производственные, коммуникационные, коммунальные, культурные 
функции. Собственно для выполнения этих функций техногенные ландшафты 
человеком и создаются. но все ландшафты на земле, как учат нас историческая 
геология и палеогеография, рождаются, живут и умирают. техногенные – не 
исключение. Смерть техногенного ландшафта обусловливается прекращением 
того способа социально, экономически, технологически значимого функцио-
нирования, ради которого он был создан и благодаря которому существовал. 
умерший, т.е. не функционирующий «по назначению», техногенный ланд-
шафт и есть ландшафт посттехногенный. Причины его смерти разные: войны, 
эпидемии, природные катаклизмы, неурожаи, исчерпание ресурсов, кровавые 
исторические события и т.п. иногда посттехногенный ландшафт возникает 
вдруг и сразу (разбомбили город, например), в других случаях он формирует-
ся постепенно (население с течением времени вымирает). Часто техногенные 
объекты перестают функционировать, но сразу не забрасываются, а продол-
жают существовать некоторое время в «законсервированном» виде: ситуация, 
характерная для останавливаемых промышленных предприятий. Порой имеют 
место «экзотические», а то и курьёзные причины и процессы забрасывания и/
или разрушения техногенного покрова: например, остановка развернувшегося 
строительства («деньги разворовали») и насыщение территории недоделами и 
долгостроями, с которыми никто не знает, что делать. руины могут создаваться 
и строительными средствами целенаправленно (о таком курьёзе – ниже). 

Причин, путей, способов разрушения техногенного покрова, возникно-
вения руин и руинных посттехногенных ландшафтов – множество. но все их 
можно свести в две группы: а) саморазрушение под действием природных фак-
торов; б) целенаправленное разрушение человеком; при этом «а» и «б» чаще 
всего сочетаются. 

если процесс формирования руин не быстрый и внезапный, то посттех-
ногенный ландшафт чаще всего какое-то время пребывает в неразрушенном 
состоянии, его ещё можно так или иначе функционально возродить или подвер-
гнуть ревитализации, ревалоризации, реновации. такое «доруинное» состояние 
– особенное: это состояние более или менее успешной консервации, эфемер-
ного поддержания угасшей жизни когда-то функционировавшего техногенного 
ландшафта. Подобные посттехногенные ландшафты назовём предруинными. 
Они часто встречаются на промплощадках остановленных, но окончательно 
ещё не заброшенных предприятий. 

Собственно руинный ландшафт возникает тогда, когда техногенный покров 
активно и заметно разрушается/саморазрушается. Обычно это наблюдается на 
срединных стадиях процесса демутации техногенного покрова посттехноген-
ного ландшафта (тютюнник, 2022). если процесс разрушения-саморазрушения 
идёт медленно, то часто нельзя точно сказать в какой момент и когда именно 
возникает ландшафт именно руинный. ясно, что это происходит по мере воз-
никновения и накопления разрушенных техногенных объектов, которые долж-
ны собраться в пределах какого-то минимального ареала. Впрочем вот какова 
эта «мера» и что значит «минимальный», теоретически точно и строго сказать 
трудно. но интуитивно на эмпирическом уровне здесь всё более-менее ясно, 
и ландшафт руины «в поле» идентифицировать особого труда не составляет. 
разрушенное населённое место или окончательно заброшенная промплощад-
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ка – это явно ландшафт руины, даже если отдельные избы или цеха в нём ещё 
продолжают жить. наоборот, функционирующее предприятие или чахлый, но 
ещё живой посёлок с парой-тройкой отслуживших свой век сооружений, ланд-
шафтом руины считать ещё рано. В этом случае следует говорить о наличии в 
ландшафте объектов руин, иногда – о наличии в нём руиноподобных объектов 
– недоделов и долгостроев созданных не так давно. Ситуация, когда ландшафт 
руины территориально сочетается с «живым» техногенным ландшафтом – пол-
города заброшено, полгорода ещё живёт – тот же самый Чернобыль, например, 
или американский детройт, также не является редкой. 

Война – быстрый способ образования руин и ландшафтов руин. здесь – 
свои закономерности, если их вообще можно так назвать. украинский ланд-
шафтовед л.Ю. Сорокина предложила ландшафт руины, сформированной вое-
нными действиями считать ландшафтом поствоенным (Сорокіна, 2022). 

если разрушенный техногенный покров не подвергается рекультивации, 
ревитализации, реновации и существует долго – десятилетия, столетия, тыся-
челетия, то он постепенно уходит под землю – порастает быльём, крошится 
от времени и температур, размывается эрозией, покрывается песками, засыпа-
ется вулканическим пеплом и пр. Это – третья или четвёртая фазы демутации 
посттехногенного ландшафта (глубокой и полной демутации соответственно). 
В таких фазах остатки разрушенного техногенного покрова либо вообще не 
выходят на дневную поверхность, либо идентифицируются очень локально, 
точечно. Собственно руинным такой ландшафт назвать уже трудно. но, с гео-
лого-геоморфологической точки зрения, именно материал руины является его 
литогенной основой (технолиты по л.л. розанову (розанов, 2019), и он так или 
иначе отражается в формах антропогенного рельефа. такие ландшафты можно 
было бы назвать погребёнными ландшафтами руин, или, если обратиться к кон-
цепции реликтового ландшафта Ф.н. милькова (мильков, 1989), реликтовыми 
ландшафтами руин. для археологов они представляют огромную ценность.

В литературе можно встретить также термин посткультурный ландшафт 
(низовцев, 2010). ни с понятием посттехногенного ландшафта ни с понятием 
ландшафта руины оно не отождествляется, хотя по смыслу в ряде моментов 
и «пересекается». для того чтобы ландшафт стал постукультурным в стадии 
умирания, нужно, чтобы он был культурным при жизни. а традиция антропо-
генного ландшафтоведения целому ряду техногенных ландшафтов (например, 
промландшафтам) в статусе культурных просто отказывает. С другой стороны, 
не каждый культурный ландшафт «при жизни» был техногенным: садово-пар-
ковые, например. 

и ещё один, имеющий косвенное отношение к излагаемой теме, термин, 
барражирующий сегодня в географической и геоэкологической литературе: по-
стмайнинговые ландшафты: это ландшафты заброшенных горнопромышлен-
ных земель (рудько та ін., 2019). называть их посттехногенными, что иногда 
тáкже делается (гайдин, 2011), нецелесообразно, поскольку в таком случае воз-
никает терминологическая путаница.



49

руинЫ и СОЦиальнО-деВаСтирОВаннЫе ландШаФтЫ

В украинском языке слово «руїна» обозначает не только кучи битого кир-
пича, бетонные завалы и покосившиеся хаты. руиной именуют также разруши-
тельные исторические события, сопровождающиеся деградацией жизненного 
уклада народа, быта, перспектив существования личности, социальных мотива-
ций, образа мышления и национального менталитета и т.д., а также «расцветом» 
разнообразных форм девиантного социального поведения, в особенности наси-
лия. В украинской историографии Руїною (укр.) называется период 1650-1680-х 
годов, когда после Хмельнитчины страна подверглась русско-польско-турецкой 
агрессии, а внутри гетманской украины разразились кровавые междоусобные 
стычки. Это принесло неисчислимые страдания украинскому народу. Сегодня 
руиной можно смело назвать «специальную военную операцию» фашистской 
россии против украины. Вторжение современной орды, спровоцированное по-
литиками гитлеровского толка, отказывающим украинскому народу в праве на 
само существование, разрушает наш край и в физико-географическом, и в эко-
номико-географическом, и в культур-географическом смыслах. В таких случаях 
мы говорим о ландшафтах руин как явлениях экзистенциальных, и притом в 
исключительно негативном контексте (тютюнник, 2018).

Свои периоды большой и маленькой, всеобъемлющей и локальной эк-
зистенциальной руины были в истории многих народов. но ландшафты эк-
зистенциальной руины – это не обязательно ландшафты руин в физическом 
смысле. Это могут быть и социально-девастированные ландшафты трущоб, 
флавел, городков наркоманов, деревень алкоголиков, городских гетто и т.п. 
их следует отнести не к ландшафтам руин, как таковым, с которыми они име-
ют ряд общих признаков, а к особой группе ландшафтов интерстициальных 
(тютюнник, 2019). В своих крайних формах такие ландшафты приуроченных 
к местам реального, а не философско-метафорического «бытия-к-смерти» (м. 
Хайдеггер) или «абсурда» (а. Камю). мы называем их ландшафтами агонии 
(тютюнник, 2019, с. 88-89). 

интерес к социально-девастированным ландшафтам сегодня велик, в том 
числе среди географов (см., например, обзор О.а. лавреновой (лавренова, 
2021). В этом не совсем здоровом интересе присутствует изрядная доля ци-
низма, как бы иллюстрирующая «циничность современного разума» (П. Сло-
тердайк) и создаваемой им науки. Сегодняшние попытки осмыслить и дать 
оценку местам человеческого страдания, горя и смерти, в отличие от радикаль-
но-географических попыток прошлых десятилетий, в большинстве случаев 
лишены классового понимания генезиса и сути социально-девастированных 
ландшафтов и взгляда на культуру как на классово и морально амбивалентное 
явление. Без этого все интерпретации социально-девастированных ландшафтов 
и попытки вписать их в концепт ландшафта культурного с помощью разного 
рода семиотических, символических, демографических, культурологических и 
даже социал-дарвинистских ухищрений, будут обречены в лучшем случае на 
провал, в худшем – станут «научным обоснованием» продаж созерцания мест 
человеческого горя на рынке туристического досуга. 

Социально-девастированные ландшафты однозначно и в любых отноше-
ниях преисполнены экзистенциального негатива. девиантные формы поведе-

4 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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ния оказывают влияние на ландшафты руин. долгострои заселяются бездомны-
ми, среди заводских руин встречаются притоны наркоманов, забытая деревня 
саморазрушается потому, что её жители спиваются и вымирают. но экзистен-
циальный негатив в ландшафте руин не облигатен, а факультативен. Социаль-
но-девастированный же ландшафт никаких светлых экзситенциальных и аксио-
логических сторон и моментов не имеет в принципе, даже факультативно или 
случайно.

матриЦа ренеССанСа

руинный ландшафт – явление сложное, полигенетическое, насыщенное 
разнообразными дискурсами, смыслами, культурологическими рефлексиями и 
позитивного и негативного характера: амбивалентное. В этом – одна из важ-
ных его особенностей. В общем случае руинный ландшафт нельзя отнести ни 
к разряду культурного ни к разряду акультурного. В нём есть и культура и ан-
тикультура, и величие человеческого духа и абсурдность его бытия, и радость 
и боль (что, по мнению р. маколей, предполагает своеобразный мазохизм куль-
турологических рефлексий руин (Macaulay, 1984). Попытаемся распутать этот 
сложный экзистенциальный и культурологический «клубок», прослеживая шаг 
за шагом историю «насыщения» художественных изображений руин разными 
эстетическими и этическими смыслами. 

начнём с ренессанса, опираясь на европейское изобразительное искусство. 
ренессанс в западной культуре стал временем осознанного и целенаправлен-
но рефлексируемого воспоминания, или как выражаются современные искус-
ствоведы, временем, когда “культура захотела вспомнить античность” (Чобан, 
Седов, 2017; с. 52). такая «идейная» установка Возрождения способствовала 
формированию по отношению к руинам особого эстетического чувства или 
ощущения, которое позже, в 18-м веке, в германии назвали Ruinenlust (прибли-
зительно можно перевести как «руинолюбие»). 

Первые изображения руин в европейской живописи находим у таких масте-
ров Проторенессанса как гадди таддео, мазо ди Банко и амброджо лоренцетти. 
таддео на одной из фресок 1335–1340 гг., посвящённых жизни св. Франциска 
ассизского, рисует этого легендарного святого подпирающим разрушающуюся 
церковь св. иоанна латеранского (рис. 1а). Это – многоплановая аллегория, свя-
занная с церковными событиями в италии 13-го века, но также имеющая под 
собой и совершенно реальную физическую основу: известно, что св. Франциск 
в самом деле собственными руками восстанавливал разрушенные церквушки. 
Это одно из первых «руинных» изображений можно интерпретировать, как 
противостояние сил христианской святости и нарождающегося европейского 
гуманизма разрушительным дьявольским силам – как в ментальном, так и в фи-
зическом смысле. руина как указание на необходимость защиты цивилизации 
от разрушения – вполне естественный и, может быть, самый простой смысл, 
которым деятель культуры руководствуется при обращении к руинной темати-
ке. на фреске 1340-го года кисти мазо ди Банко в капелле Барди ди Вернио 
церкви Санта-Кроче, видим уже самый настоящий руинный ландшафт (рис. 
1б). В нём разворачиваются события из жизни св. Сильвестра – его сражение со 
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смрадным драконом, от выдоха которого погибало всё живое, а также оживле-
ние Сильвестром двух языческих жрецов, которых этот дракон убил. наличие 
на фреске остатков античных сооружений символизирует, с одной стороны, по-
беду над язычеством, с другой – величие античного духа, возрождение которого 
в эпоху треченто начиналось. здесь «руинная» рефлексия указывает на связь с 
прошлым, с пластами былых культур, с исторической памятью. В дальнейшем 
интерпретация руины, как связующего исторического звена, как памятника 
истории, станет для «руинописательства» в живописи одной из ведущих. тем 
же 1340-м годом датируется знаменитая фреска амброджо лоренцетти «алле-
гория плохого правления» в ратуше города Сиены. здесь руины изображены 
как результат военных действий – разрушенная деревня и социально-экономи-
ческих неурядиц – разрушающиеся строения города (рис. 1в). По-видимому, 
мы имеем дело с первым реалистическим и экзистенциальным обращением к 
руине как результату негативных исторических процессов, лишенных нрав-
ственности, позитивной логики и добра. лоренцетти показывает руинный и со-
циально-девастированный ландшафты как одно целое. При этом плохой прави-
тель изображается им с рогами – как исчадие ада. Около него – персонифициро-
ванные пороки – Жадность, гордость, тщеславие, Жестокость, измена, Обман, 
ярость, раздор и Война; у ног тирана – поверженное Правосудие. аллегория 
достаточно точная и исчерпывающая на все последующие века, так или иначе 
пытавшиеся осмыслить руину как физическое воплощение исторического и эк-
зистенциального зла.

В 1390–1395 гг. в работах лоренцо монако и мариотто ди нардо «руин-
ный» сюжет начал проникать в фундаментальную и самую распространённую 
каноническую христианскую тематику ренессанса – «рождество» / «Поклонение 
волхвов». место рождения иисуса изображается как разрушающееся сооруже-
ние, а с 1480-х – 1510-х гг. – и как настоящий, полноценный руинный ландшафт 
(Сандро Боттичелли, герард давид, ян госсард и др.). В этом есть определённая 
загадка. В Библии место рождения иисуса описано очень скупо и ни о каких руи-
нах не говорится: “и родила Сына Своего первенца и спеленала его, и положила 
его в ясли, потому что не было места в гостинце” (2 лук. 7). Почему руины, на-
чиная от прохудившегося сарая-овина и заканчивая грандиозными ландшафтами 
античных и даже готических развалин, стали объектом столь пристального вни-
мания мастеров, а таких было очень много, писавших сюжеты «рождество» и 
«Поклонение волхвов»? По нашему мнению, здесь в неявном виде присутствует 
указание на христианское смирение, аскезу и бессеребренничество, а также на 
миссию иисуса – спасение разрушающегося мира (рис. 1г), что мы уже видели 
на примере св. Франциска (рис. 1а). В 1480-е –1510-е гг. руины всё чаще стано-
вятся неотъемлемой частью изображений другой культовой тематики – «распя-
тие», «Святое семейство», «Бегство в египет», эпизодов из жизни католических 
святых, адско-апокалиптических сцен воздаяния и наказания, особенно харак-
терных для Северного Возрождения. если в одних сюжетах изображения руин 
понятны и несут определённую смысловую нагрузку (например, терзаемый св. 
Себастьян «привязывается» к разваливающимся остаткам сооружения), то в 
других они выступают уже, скорее в качестве своеобразного фона, украшения и 
декора. При этом главное внимание уделяется античным руинам, что для ренес-
санса в ломбардии и на апеннинском п-ве было естественным. 
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В конце 15-го – начале 16-го вв. контексты «руинописательства» расширя-
ются. руинами насыщаются сюжеты из языческой мифопоэтики и изысканной 
светской жизни того времени, бытовые и батальные сцены (Сандро Ботиччел-
ли, андреа мантенья, джорджоне, лоренцо Коста старший, мартин Шонгауэр 
и др.) и даже такой далёкий от руинолюбия жанр как «портрет» (лука Синьо-
релли, ян ван Скорел, мартен ван Хемскерк). но особое значение имеет вве-
дение руин в контексты социальный (Жан Бурдишон, альбрехт дюрер) и при-
родно-катастрофический (леонардо да Винчи, ян ван Скорел). если первый 
уже имел место у лоринцетти (рис. 1б), то изображение руины как результата 
природного бедствия – это было уже что-то новое (рис. 1д). а мастера Северно-
го ренессанса ян Коссарт и мартен ван Хемскерк начали изображать руины как 
предмет эстетического любования, философского созерцания, романтической 
ностальгии, т.е. по существу как памятники культуры (рис. 1е).

От БарОККО дО рОмантиКОВ

В 1520-х – 1540-х годах стремление к насыщению руинами изображения у 
мастеров ренессанса, особенно Северного, становится едва ли не навязчивым. 
глядя на работы таких художников, как Йос ван Клеве, ганс гольбейн млад-
ший, якоб Корнелис ван Остсанен, мартен ван Хемскерк, герман Постумус и 
др. начинаешь понимать, что количество руин на полотне и степень воплоща-
емого на нём руинолюбия начинают перерастать в какое-то качественно новое 
эстетическое и философско-художественное явление. В искусствоведении его 
обозначают двумя терминами – каприччо и ведута. «Каприччо» впервые встре-
чается в 1530-х гг. у Постумуса – в названии картины «Capriccio romano». ит. 
«сapriccio» – каприз, выдумка, вольность фантазии. так называли вообража-
емые изображения руин и руинных (но не только) пейзажей. Возникновение 
этого жанра легко объяснить, если вспомнить, что главными каноническими 
художественными темами изобразительного искусства предыдущих 300-т лет 
были библейские сюжеты, а ближе к 16-му в. важное место заняли и мифопо-
этические древнегреческие. но естественные ландшафты Палестины и Эллады 
по чисто физическим причинам для мастеров ренессанса, особенно Северно-
го, чаще всего были недоступными. Поэтому приходилось их либо заменять 
местными (итальянскими, фламандскими, голландскими, германскими), либо 
домысливать, выдумывать. Это «домысливание» и развилось в жанр «каприч-
чо». ит. «veduta» – вид, картинка, точка зрения, наоборот, требовала от худо-
жественного изображения реализма, почти фотографической точности. на ве-
дутах изображались не только руинные ландшафты, но и вполне нормальные, 
особенно городские (что широко практиковали ещё в 1480-х – 1490-х гг. аль-
брехт дюрер, михаэль Вольгемут и Вильгельм Плейденвурф). но и в ведутах 
руины занимали важное место, поскольку каменный «античный материал» 
апеннинского п-ва часто оказывался вполне реалистичным предметом для ра-
боты художника в этом живописном сердце тогдашней европы. 

В эстетике пришедшего на смену ренессансу барокко Ruinenlust, до это-
го чётко не артикулировавшееся, достигает своего апогея и пребывает в таком 
состоянии вплоть до времён романтизма включительно. Вот, к примеру, полот-
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но Вивиано Кодацци «рождество среди античных руин» (рис. 2а). Перед нами 
самый распространённый, типовой, можно сказать, сюжет, активно использо-
вавший изображения руины, начиная с конца эпохи треченто. но Кодацци ин-
тересует не столько факт рождества, сколько сам руинный ландшафт, которым 
мэтр заполняет всё полотно и вписывает с размахом, тщательностью и любовью. 
а Богоматерь с младенцем и остальные евангелические персонажи канониче-
ского сюжета – иосиф, волхвы, пастухи рисуются им вдалеке «мелким почер-
ком», скорее, для проформы. лишь один из пастухов попал на передний план, 
да и тот подаётся гротескно. Ruinenlust типового для ренессанса библейского 
сюжета как бы переворачивается с ног на голову. руинный ландшафт перестает 
быть для канонического события «окружающей средой» и трансформируется в 
основной предмет художественного изображения. 

В маньеризме матрица Ruinenlust, сформированная ренессансом, начинает 
претерпевать трансформации, переакцентуации и дополнения и это длится до 
середины 19-го века включительно. иногда трансформации очень значительны, 
но в любом случае за рамки сформированной матрицы они не выходят. Фраг-
мент «гигантомахия» (рис. 2б) созданных мэтром маньеризма джулио романо 
росписей Палаццо дель те в г. мантуя, известный историк архитектуры С. Кав-
тарадзе рассматривает как иллюстрацию “крушения гуманистических идеалов, 
где гиганты (надо полагать «титаны» Возрождения) гибнут, так и не достигнув 
Олимпа” (Кавтарадзе, 2015; с. 351). маньеризм иногда рассматривают как тече-
ние «внутри ренессанса», но течение не вперёд – к духовному прогрессу, а на-
зад – к скептическому отрицанию “прекраснодушных устремлений гуманизма” 
(Кавтарадзе, 2015; с. 351). С этого скепсиса и начинается тот элемент мазохизма 
Ruinenlust, о котором писала роуз маколей (Macaulay, 1984). В искусстве ро-
коко скепсис и тление «родительского» барокко оформляется во вполне откро-
венный декаданс. так, один из представителей рококо – Бернардо Беллотто, по-
мещает «свежие» – у «подножья» руины видна большая навалка битого камня 
– развалины культового сооружения посреди изысканного и монументального 
урболандшафта дрездена (рис. 2в). Беллотто явно смакует и пестует стихию 
умирания: никакой ренессансной возвышенности Ruinenlust здесь нет, зато при-
сутствует эстетизация искусственно вызванного разрушения и деградации. 

Со временем к античным руинам – излюбленному и самому распространён-
ному предмету руинолюбия – добавляются руины готически. их первые изо-
бражения можно найти ещё у мэтров Серенного ренессанса первой пол. 15-го 
в., например у робера Кампена («Бракосочетание марии», 1428 г.) или Конрада 
Вица («Поклонение волхвов», 1434 г.). но наивысшего расцвета «готическое 
руинолюбие» достигает у живописцев-романтиков начала 19-го в. (рис. 2г). В 
руинолюбии такого толка нет ни монументальности романских развалин, ни 
античного задора, ни светлой ностальгии и тонкой эстетики кусков древнего 
мрамора Эллады и рима. Впрочем, романтикам это и не нужно, для них важнее 
было передать ощущение их пресловутой «мировой скорби», через столетие 
трансформированной Хайдеггером в сентенцию «бытия-к-смерти». изобра-
жение мрачной готической руины с такой задачей успешно справлялось. Па-
раллельно романтики «освоили» изображения и разрушенных артефактов не 
строительного происхождения, например, потерпевших или терпящих бедствие 
кораблей. Они также уделяли больше внимания тем природным и антропоген-
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ным процессам, которые обусловливают разрушения – штормам, извержениям 
вулканов, пожарам. (Всё пожирающий огонь стал «героем» картины ещё в ра-
боте 1501-года «лесной пожар» Пьеро ди Козимо, и это изображение было в 
числе первых настоящих пейзажей европейского живописного искусства). 

В 17-м веке в руинописательстве резко усиливается антивоенная и социаль-
ная проблематика, хотя нельзя сказать, что интерес к ней был «массовым». наи-
более впечатляющие работы, вводящие изображения руин в белигеративный и 
социальный контексты, созданы «по следам» тридцатилетней войны графиком 
Жаком Каллó (рис. 2д). Это смело можно назвать реализмом, а самого Каллó 
некоторые историки искусств склонны считать первым в истории антивоен-
ным художником (Harris, 2005). Позже, во время наполеоновских войн, тради-
ция, заложенная Каллó, выльется в отчаянный антивоенный художественный 
крик-протест Франсиско гойи. а в 20-м веке антивоенный аспект Ruinenlust 
станет одним из главных при осмыслении руины и руинного ландшафта. 

18-й век ознаменовался усилением интереса к руинам, как к объектам ар-
хеологии и памятникам истории. В центре внимания сторонников Ruinenlust, не 
чуравшихся археологии и архитектуры, оказались Помпеи и геркуланум. джо-
ванни Пиранези, луи-Жан депре, Жак Куше и другие рисовальщики, изобра-
жая руины, ставили задачу не только передать дух эпохи, философию величия 
и разрушения, живописность изъеденного временем камня, но и максимально 
достоверно задокументировать археологический, архитектурно-археологичес-
кий объект (рис. 2е) вплоть до того чтобы точно выдержать его геометрические 
параметры в соответствии с заранее проведёнными обмерами. Это была дань 
времени: 18-й век – век Просвещения! Последующие же открытия в области 
археологии, сделанные г. Шлиманом (микенны, троя), Ф. Питри (древний еги-
пет), а. муо (ангкор-Ват), О.г. лейярдом (месопотамия) и др. усилили эту тен-
денцию и сделали её одной из ведущих в 19-м веке. Швед Свен Хедин, исследо-
вавший в 1896 году заброшенный город в пустыне такла-макан, писал так: “до 
сих пор никто и не подозревал о существовании этого города <…> и вот я стоял 
тут, посреди обломков минувшего, среди развалин домов, в которых хозяйнича-
ли теперь лишь песчаные бараны! я стоял здесь, словно принц в очарованном 
лесу, и нарушил тысячелетний сон города, пробудил его к новой жизни в чело-
веческом знании” (Хедин, 2010; с. 338). От романтического очарования руиной 
– до осознания её «новой жизни» в научном знании: весьма точная характе-
ристика активно формирующихся сциентистских интерпретаций Ruinenlust в 
разгар научно-технической революции! руина окончательно «осваивается» на-
укой историей и становится тем, что мы сегодня привычно называем объектом 
исследования. а дальше – памятником истории, археологии, культуры и т.д. 

и ещё одно новшество, «подаренное» романтизмом руинолюбию: искус-
ственные руины в парках английского стиля. небольшую по размерам руину 
специально «строили» для придания садово-парковому ландшафту большей 
таинственности, ностальгичности, помпезности или, наоборот, уютности. По-
зже этот нехитрый, но эффектный ландшафтно-архитектурный приём будет 
использован в так называемой деархитектуре, а также – с точностью до наобо-
рот – при ревалоризации руин индустриального наследия (см. ниже).

Подводя итоги рассмотренному периоду, нужно подчеркнуть, что для эсте-
тики и философии Ruinenlust он был важен тем, что, не выходя в целом за рам-
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ки матрицы ренессанса, тотализировал руину. Особенно убедительным в этом 
«мероприятии» было творчество таких мэтров руинолюбия как итальянец джо-
ванни Пиранези и француз Юбер робер. на их полотнах, офортах, рисунках 
Ruinenlust дорастал до явления экзистенциального порядка, а масса развалин, 
обломков и остатков рукой художника «разбрасывалась» по такой площади, что 
можно смело, уже без всяких замечаний, говорить об утверждении в эстетике 
и культуре такого пейзажного явления как ландшафт руины или руинный ланд-
шафт. 

неБЫтие и БЫтие В руинаХ мОдерна

В эпоху модерна в европейском Ruinenlust начали происходить качествен-
ные изменения, стали добавляться новые «руинные» контексты и коннотации, 
интерпретации и обобщения, факты и объекты. историко-культурологический 
старт модерна часто связывают с именами французских литераторов Шарля 
Бодлера и исидора дюкаса (лотреамона). С этим можно соглашаться или нет, 
для нашей темы важно то, что такóй хронологический и эстетический «старт 
модерна», органически вписываясь в дискурс руинолюбия и в его ренессанс-
но-матричной (рис. 1) и в барочно-романтической (рис. 2) форме, одновременно 
чётко обозначает и тот философско-эстетический «скачок», который Ruinenlust 
претерпевает во времена модерна. Бодлер, как известно, «узаконил» в искусстве 
символ и коннотацию «цветы зла», эстетически их легитимизировал. а лотре-
амон к дискурсу деградации добавил пародию, гротеск и травестию – особого 
рода кривляние и передразнивание (Косиков, 1998). их усилиями в философии 
и практике искусства модерна окончательно размылась грань между конструк-
тивным и деструктивным контекстами. но ведь это – именно то, что нужно для 
эстетики руинолюбия (и что начало вполне проявилось ещё в творчестве дж. 
Пиранези). В самом деле, знаменитая бодлеровская декларация, обращённая к 
возлюбленной, смерть которой поэт воображал, гласила: “Скажите же червям, 
когда начнут, целуя, // Вас поглощать во тьме сырой, // Что тленной красоты 
навеки сберегу я // и форму и бессмертный строй” (Шарль Бодлер, Падаль, 
пер. В. левика). – Это ли не художественная квинтэссенция амбивалентности 
Ruinenlust? – жизнеутверждения на развалинах-остатках и обратного – тленно-
сти жизненного праздника? исидор дюкас пошёл ещё дальше: он, говоря сло-
вами современных литературоведов (Косиков, 1998; с. 74) «обманул форму» – и 
тем самым посеял в «недрах» модерна семена постмодернистского «авторства 
без автора». Сегодня эти семена дали жизнестойкие всходы (см., например к/ф 
«работа без автора», реж. Флориан Хенкель фон доннерсмарк, 2018 г.). Автор-
ство без автора – это также и то, что имманентно руине. В самом деле, если 
не считать создаваемые архитекторами романтические руины в английских са-
диках, то у руины, как таковой, нет автора. не станем же мы называть автором 
военного преступника, сбрасывающего бомбы на мирный город, или алчного 
судью, обанкротившего завод с целью за соответствующую мзду разрушить 
предприятие… В упомянутом фильме доннерсмарка «работами без автора» 
названы изображения, на которых показаны экзистенциальные руины в душах 
людей, оставляемые идеологией и психологией фашизма… Сегодня практика 
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«русского мира» в украине с большой эффективностью пролонгирует экзистен-
циальные руины людских душ россиян в физические руины на просторах моей 
страны .

Параллельно с негативными коннотациями Ruinenlust, «теоретическое 
обоснование» которым дано в «Цветах зла» Бодлера и «Песнях мальдорора» 
лотреамона, модерн акцентировал и поднял до нового качества позитивные 
аспекты руинолюбия. Они обозначены такими понятиями как памятник и на-
следие. Память и воспоминание вообще характерны для эстетики модерна, а 
уж в той его сфере, которую принято называть декадансом, они играют ключе-
вую роль. здесь эстет-модернист, особенно адепт Ruinenlust, всматривается в 
прошлое сквозь призму болезненности, увядания, надрыва и прощания. 

Экзистенциальная амбивалентность руинолюбия во время модерна уси-
лилась и в ряде моментов приобрела странные, порой удивительные и неожи-
данные формы. модернистское руинолюбие экзистенциально и методически 
крайне запутано. Оно похоже на то, что позже в философии постструктурализ-
ма назовут сборкой. Сборка в литературе, согласно наблюдениям г. Косикова, 
тоже открыта лотреамоном (Косиков, 1998; с. 75). но сложность и крайняя ам-
бивалентность модернистского Ruinenlust сделала его в то же время ещё более 
интересным, интригующим и загадочным. 

Самое первое, что бросается в глаза, когда заходит речь о модернистском 
Ruinenlust, это резкое и вполне оправданное усиление интереса к военной руи-
не. здесь от «цветов зла» никаких «цветов» уже не остаётся: зло, воплощённое 
в военной руине, абсолютно. Площади военных руин 1-й и 2-й мировых войн 
столь велики, что понятие поствоенного ландшафта, как ландшафта руинного, 
хотя и не проговаривается, но зарождается само собой. Более того, как показали 
военные действия последнего полстолетия, начиная с американо-вьетнамской 
войны (1965-1973) и заканчивая продолжающейся русско-украинской (2014-
2022), руинный ландшафт начал становится не «побочным продуктом» войны, 
а её целью. Впрочем, началось это, по мнению военных историков, ещё в 1940-
м году – с германских бомбардировок города Ковентри (позже получивших наз-
вание «ковровые»). 

В двадцатом веке рождается ещё одна разновидность руинного ландшафта, 
в котором «поселяется» абсолютное зло: лагерный ландшафт. Это – ландшафт 
законченной экзистенциальной руины. но физическая руина, как таковая, чаще 
всего ему не сопутствует. Более того, современный культуролог Ю.П. гусев 
обратил внимание, что лагерный ландшафт Освенцима имел даже элементы 
этакого квазиэстетического ландшафтно-архитектурного обустройства (гусев, 
2007). В этом же контексте – средоточие зла – можно было бы упомянуть также 
объекты, названные географом В.л. Каганским антиландшафтами, а также 
объекты, названные нами ландшафтоидами. мы, однако, углубляться в эту 
тему не будем, она сложна, плохо изучена и уходит немного в сторону от те-
матики руинного ландшафта. Подробную характеристику ландшафтных «мон-
стров» – антиландшафтов и ландшафтоидов читатель может найти в работе 
(тютюнник, 2019).

20-й век «подарил» человечеству масштабные, дотоле неведомые по свое-
му размаху, попытки практического воплощения в жизнь социальных утопий. 
Это не только пресловутый «социализм» и «строительство коммунизма». Это 
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также западные «либеральные демократии», позиционируемые как общества 
«потребления» и «всеобщего благоденствия». Понадобилось целое столетие, 
чтобы стала ясной обманчивость и порочность этих, да вообще всяких исто-
рических концептов и схем о «светлом будущем», наработанных самовлюблён-
ным и самоуверенным «человечеством». но в рамках сих схем за 100 лет было 
много построено: заводы, дороги, целые города… и ближе к 21-му веку многое 
из настроенного оказалось ненужным, социально и экономически «неподъём-
ным», в конечном счёте, заброшенным. так сформировался особый тип руин 
– руины несостоявшихся социальных утопий, а там, где их площади оказались 
большими – соответствующие руинные ландшафты. Брайан диллон предло-
жил рассматривать их как особый культурологический феномен в контексте так 
называемого ретрофутуризма (Dillon, 2011). Это достаточно типичные пост-
техногенные ландшафты населённых пунктов, промышленных площадок и до-
рог, заброшенные в силу исторических (экономических и социальных) причин. 
Промышленные и транспортные ландшафты, превращаясь в посттехногенные 
руинные или же насыщаясь отдельными разрушенными постройками, кон-
струкциями, сооружениями, могут переходить в разряд объектов индустриаль-
ной культуры (тютюнник, 2007). заброшенные и разрушенные индустриаль-
ные объекты, как след и материальное свидетельство ушедшей/уходящей инду-
стриальной эпохи, обладают целым рядом положительных коннотаций, наибо-
лее важными из которых являются следующие:

– памятники науки и техники. Это достаточно традиционная для 20-го 
века, особенно для его второй половины, категория исторической науки и куль-
турологи. Во многих странах она институционализирована и расширена до ста-
туса индустриального наследия, в составе которого много самых разных забро-
шенных промышленных объектов и их остатков2;  

– памятники промышленной архитектуры. О рождении феномена про-
мышленной архитектуры и его роли в культуре специалисты спорят. но с двумя 
моментами согласны все: а) в период классицизма (конец 18-го – первая пол. 
19-го в.) промархитектура уже существовала; б) промышленная архитектура 
порождает новый архитектурный феномен – архитектуру выносного оборудо-
вания, которая дополняет традиционную категорию памятника архитектуры, 
применяемую к зданиям, строениям, сооружениям. Считается, что архитекту-
ра выносного оборудования сформировалась в конце 19-го в. и её объекты, по 
мере старения, если сохраняются, представляют историческую, мемориальную 
и просветительскую ценность; 

– если в интернет-поисковике набрать странное слово-неологизм «абан-
доны», то можно найти множество сайтов, на которых представлены рассказы 

2 Самая ранняя из встреченных нами в литературе памятниковедческих рефлексий завод-
ской развалины, как памятника, датируется 1901 годом и принадлежит известному в своё время 
специалисту по истории и географии сахароварной промышленности российской империи н.а. 
Пакульскому. О руинах одного из первых украинских заводов – макошинского, построенного в 
1825 году, он писал: “до сих пор уцелела часть каменного строения этого завода, к а к  п а м я т -
н и к  первому основанному в губернии (Черниговской – Ю.Т.) заводу (разбивка моя – Ю.Т.)” 
(Пакульскій, 1901; с. 3).
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и фоторепортажи о «путешествиях» по заводским развалинам. индустриальная 
руина заняла прочное место в современной художественной культуре, хотя в 
отличие от руинолюбия прошлых эпох, развалина визуализируется не с помо-
щью кисти и карандаша, а фотообъектива и флэшки. любители индустриаль-
ной фотографии – это, в основном, молодые люди, а их художественная работа 
в большой мере может быть отнесена к андеграунду. для любителей паркура и 
граффити, для руферов и диггеров заброшенный завод – тоже родная стихия. 
творческая молодёжь обожает в пустых и полуразрушенных цехах устраивать 
разного рода перформансы, фестивали, выставки, театральные представления, 
рок-концерты и пр. Сегодня индустриальная руина, просттехногенный про-
мышленный ландшафт самым непосредственным и активным образом интегри-
рованы в молодёжные субкультуры. не проходят мимо заброшенных заводов 
и взрослые дяди и тёти, например кинорежиссеры. В современных боевиках, 
блокбастерах, триллерах и фэнтэзи заброшенное промпредприятие активно 
используется в качестве мизансцены для съёмок эпизодов и кадров разного рода 
насилия, разрушения, противоправовых поступков. тем самым, наперекор тому 
пиетету, который к заводским «развалюхам» питают молодые люди, их папы и 
мамы незаслуженно дискредитируют эти объекты индустриальной культуры;

– проблема ревалоризации, ревитализации, реновации посттехногенного и 
постмайнингового ландшафта сегодня – одна из самых важных и актуальных 
для разного рода экологов, землеустроителей, градостроителей, архитекторов и 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров и любителей ленд-арта и т.д. заводские 
развалины возвращаются к новой жизни в виде парков и музеев под открытым 
небом, зелёных и рекреационных, даже селитебных, зон. такая тенденция ста-
новится устойчивой и заметной с начала 1970-х годов. Большую известность, 
как пример опарковывания (термин автора (тютюнник, 2007), заброшенных 
промплощадок получил реализованный в 1970-1972-м годах проект американ-
ского ландшафтного архитектора ричарда Хаага по преобразованию в центре 
города Сиэтла заброшенного газового завода в рекреационный ландшафтный 
парк «газ-Воркс-Парк». а в 2002 году проект германского архитектора Пи-
тера латца, согласно которому заброшенная промзона в окрестностях города 
дуйсбурга была превращена в ландшафтный парк «дуйсбург-норд», полу-
чил одну из самых престижных премий в области ландшафтной архитектуры 
(«Rosa Barba European Landscape Prize»). Сегодня ландшафтно-архитектурная 
ревитализация и реновация заброшенных промплощадок – одно из самых попу-
лярных, престижных, дорогих и сложных направлений современной ландшаф-
тной архитектуры.

если говорить об «индустриальном» Ruinenlust 20-го в. в целом, то наи-
более полно оно проявило себя в так называемой индустриальной археологии. 
В 1950-х годах британскими художниками-монументалистами д. дадли и м. 
риксом этот термин был использован в не совсем обычном значении. инду-
стриальной археологией они назвали не узкое направление археологической на-
уки, раскапывающей старые плавильни и мастерские, а широкое культурологи-
ческое движение, куда входили и индустриальная археология в узком смысле и 
историко-источниковедческие, географические, инженерно-технологические, 
музейные, архитектурные, ландшафтные и экологические, воспитательные и 
просветительские, художественные и философские контексты и аспекты инду-
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стриального наследия. Само понятие индустриального наследия – плод исто-
рического осмысления ушедшей/уходящей в прошлое индустриальной эпохи. 
наше время часто называют постиндустриальным.

традиционный художественный интерес к руинам в искусстве живописи 
второй пол. 19-го – 20-го в. снизился, хотя, разумеется, не исчез совсем, осо-
бенно в области антивоенного реализма. но зато решительно пошёл вверх ин-
терес к памятникам-руинам в другой сфере творчества – в сфере архитектуры. 
С историко-архитектурной точки зрения, античные и готические руины, если 
они где-то сохранялись, приобрели в 20-м веке безальтернативную ценность 
и стали объектом строгой охраны. К концу века их начали рассматривать как 
важнейшую форму культурно-исторического наследия на всех уровнях – от ло-
кального местного до всеобщего планетарного («Всемирное наследие»). 

С течением времени качества памятников начали приобретать и аутентич-
ные постройки 19-го века, выполненные в архитектурных стилях или течениях 
классицизма, эклектики, модерна, позже – брутализма, конструктивизма, экс-
прессионизма, неоампира и др. Эти постройки и в функциональном, и в забро-
шенном, и в полуразрушенном состоянии ценятся как памятники архитектуры 
(рис. 3), хотя не все они в силах сегодня «завоевать» такой статус официально 
и, к сожалению, не все их удаётся музеефицировать, реставрировать, защитить 
юридически, уберечь физически.

любопытное и курьёзное явление в архитектуре 20-го века представляет 
собой такое течение как деархитектура. В какой-то мере она является наслед-
ницей искусственных руин, создававшихся в конце 18-го – первой пол. 19-го 
века в пейзажных парках: то же целенаправленное воспроизведение руины в 
процессе строительства. но речь идёт уже не о парках в английском стиле, а о 
вполне функциональных постройках. если искусственная романтическая руи-
на была призвана выполнять функцию «генератора» декадентской ностальгии 
или, наоборот, величественного воспоминания, то «руинолюбивая» деархитек-
тура стремится сказать нечто прямо противоположное. Она хочет поведать нам 
о распаде исторических нарративов и гранднарративов; о деградации обще-
ства и сопутствующем социальном девастировании среды обитания человека; 
о фашистской сущности разного рода властей «твёрдой руки», «сакральных» 
вождеств и национальных «величий»; в конечном счёте – об иллюзорности ар-
хитектуры, как вещественного проводника идеалов гуманизма… Впрочем, это 
было заявляло ещё маньеристами (рис. 2б). 

ПОСтмОдерн: Жизнь В руиннОм ландШаФте

Как бы там ни было, но историческая время «Проторенессанс – модерн» 
прошло под знаком гуманизма: от ростков зарождения до ветвей усыхания, 
но гуманизма. на заре европейского гуманизма была сформирована экзистен-
циальная, эстетическая и методическая матрица ренессанса. далее последова-
ли её трансформации, часто радикальные, но, в общем и целом, матрицу они 
не разрушали. Постмодерн – другое. В контексте гуманизма время постмодер-
на заявляет о себе приставками «транс-», и «пост-»: трансгуманизм и постгу-
манизм. Это различные понятия, но их объединяет противопоставленность 
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традиционному, идущему от ренессанса и имеющему истоки в античности, 
гуманизму. Плюс то, что и трансгуманизм и постгуманизма делают ставку на 
технологию, хотя и по-разному. трансгуманизм апеллирует к технико-техноло-
гическому и физико-математическому вектору цивилизации грубо и прямоли-
нейно, продолжая традицию классического сциентизма. на выходе он «получа-
ет» робокопов в самом широком понимании, т.е. людей-роботов, разного рода 
«чипированных» андроидов, или, как выразился один из современных сочини-
телей кибернетических сказок (Cortina, 2001), «диски идентификации» (этакие 
«оцифрованные личности»). Постгуманизм претендует на более деликатные 
конструкции «личности будущего», взывая к биологии и экологии. трансгу-
манизм, делая ставку на компьютерные и когнитивные технологии, нанотех-
нологии, стремится добиться «кибернетического бессмертия» (дубровский, 
2013). такой наукообразный бред сегодня очень популярен среди сочинителей 
фэнтэзи и киносценаристов антиутопических блокбастеров. увлекаются им и 
некоторые философы. Постгуманизм обращается к генно-инженерным техно-
логиям, ставя перед собой будто бы благую экологическую цель: создать такую 
личность гомо сапиенса, которая «мирилась» бы с другими видами живых ор-
ганизмов планеты. для этого предполагается вводить в геном человека геномы 
всяких разных других тварей, создавая тем самым неких «инолюдей». донна 
Харауэй для них даже название придумала: камилло (Харауэй, 2020). Парадокс, 
квазиэкологического постгуманизма, однако, заключается в том, что он, как и 
сциентистский трансгуманизм, нуждается в высокой технологии – генно-инже-
нерной. то есть, в техническом смысле и транс- и пост- – одного поля ягоды. 
Кроме того, обе «ново-гуманистические» парадигмы страдают, если не полным 
отсутствием, то крайне неудовлетворительной постановкой моральных и эти-
ческих оснований. Они балансируют на грани обыкновенного фашизма. у при-
верженцев и полужелезных робокопов и нежных камилло есть историческая 
предшественница – евгеника 1920-х – 1930-х годов, нашедшая своё отврати-
тельное ландшафтное воплощение в ландшафтах концлагерей. 

трансгуманизм в области новейшего Ruinenlust пока что конкретно ничего 
не предлагает. Коль скоро мир будущего видится ему как мир кибернетического 
счастья и виртуального совершенства, то логично допустить, что и руинолю-
бие этого мира скрывается где-то в глубинах чипово-сетевой реальности и пока 
плохо различимо. Впрочем, ландшафтная категория для этой модели «светлого 
будущего» уже предложена: покемон-ландшафты (тютюнник, 2019). Остаёт-
ся «только» дать название и найти в ландшафтоведческой системе место их 
разрушенным и девастированным формам. Фантасты это уже пытаются делать 
(Cortina, 2001).

Куда более земная, определённая, реальная, в смысле «не виртуальная», 
но от того не менее опасная для человека, разновидность ландшафтов руин 
предлагается постгуманистами. Харауэй пишет о том, что людям и инолю-
дям-камилло придётся какое-то время жить на «повреждённой планете» (Ха-
рауэй, 2020). другой известный сегодня экологический «провайдер» постгума-
низма – а. Цзин – говорит о «жизни на руинах капитализма» (Цзин, 2017). В 
социально-экономическом, историческом и физическом смысле ничего нового 
подобные декларации не говорят: многие люди, целые слои общества и классы 
всегда жили в социально-девастированных ландшафтах, среди которых было 
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много и ландшафтов руин. новизна ситуации в другом. ландшафт руины, в 
котором человеку предстоит в будущем выжить, видится: а) не маргинальным 
и исторический преходящим, а массовым, неизбежным и закономерным; б) 
дающим человеку надежду и перевоспитывающим его. Позиция «а» связана с 
естественным (стихийные бедствия), социально-историческим и антропоген-
но-экологическим катастрофизмом, разные аспекты которого в большей или 
меньшей степени присутствовали в Ruinenlust всегда. Позиция «б» трансфор-
мирует негативные аспекты и контексты руинных ландшафтов в позитивные – 
дающие шанс выжить на планете в условиях экологической катастрофы. ланд-
шафт руины видится неизбежным и его необходимо пережить. Переживание 
постгуманистической руины должно воспитать человека и кардинально изме-
нить его отношение к тому, что он называет историей. такой подход к ланд-
шафтам разрушения – не что иное как Ruinenlust-конкретизация 2-го сценария 
дальнейшего развития ландшафтной оболочки, о котором мы недавно писали 
(тютюнник 2019). В нём говориться, что она (оболочка) может быть частично 
элиминирована вместе с какой-то (какой?) частью популяции гомо сапиенса. 
и возможность такого поворота истории должна сегодня в науке и культуре 
рассматриваться со всей серьёзностью не только с целью предотвращения не-
желательного хода событий, но и выработки методов выживания в руин-
ных ландшафтах, если предотвратить порочный ход исторического времени и 
избежать плохого развития экологической и социальной ситуации современно-
му человеку не удастся. Опасности, внезапно возникшие в 2022 году из-за ис-
торического поведения россии, наглядное свидетельство возможности такого 
развития событий.

ВЫВОдЫ

1. техногенными ландшафтами называются ландшафты, в которых веду-
щим компонентом является техногенный покров, образованный зданиями, соо-
ружениями, конструкциями, машинами, агрегатами и т.п. (ландшафты населён-
ных мест, промышленных площадок, транспортных коммуникаций). В случае 
если техногенные компоненты перестают выполнять свои технологические, со-
циальные, экономические функции, ландшафты техногенные переходят в раз-
ряд посттехногенных. Когда техногенный покров разрушается, формируются 
руинные посттехногенные ландшафты или ландшафты руин.

2. Причины, по которым техногенные ландшафты утрачивают свою функ-
циональность, разные: негативные исторические и экономические процессы, 
войны и эпидемии, экологические и демографические кризисы, техногенные и 
природные катастрофы. 

3. Восприятие руинных ландшафтов культурой неоднозначное, оно может 
быть и негативным и позитивным, руинные ландшафты амбивалентны. В евро-
пейской культуре восприятие и интерпретация руин в ландшафте и ландшафтов 
руин сформировались в эпоху ренессанса («матрица ренессанса»), дополнялись 
и видоизменялись в период от Барокко до модерна включительно, кардинально 
трансформировались в наше время Постмодерна.  
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4. матрица ренессанса восприятия и интерпретации руин в ландшафте 
имела такие контексты и аспекты: а) руина как напоминание о необходимос-
ти защиты цивилизации от разрушительных исторических процессов, лишён-
ных нравственности и добра; б) руина как овеществлённая связь с величием 
прошлых культур и исторических событий (памятник истории и культуры); в) 
руина как противоположность роскоши и расточительства общества; г) руина 
как результат природного бедствия. В эпоху ренессанса в культуре зародилось 
понятие Ruinenlust (нем.), в котором отражалась аттрактивность позитивных 
аспектов и контекстов руины и руинного ландшафта. 

5. В период от Барокко до романтизма (17-й – первая пол. 19-го вв.) во-
сприятие руин культурой дополнилось и развилось так: а) руины начали во-
сприниматься как настоящие ландшафты (в частности в живописных жанрах 
«каприччо» и «ведута»); б) руина получила законченное оформление как сим-
вол деградации, скепсиса, мировой скорби (декаданс); в) целенаправленное 
изображение руины прочно вошло в реализм социально-критической и анти-
военной тематики; г) руина – объект исследования и научного познания в исто-
рии, археологии, культурологии; д) искусственно созданная руина – особый и 
своеобразный приём ландшафтной архитектуры эпохи романтизма. Понятие 
Ruinenlust («руинолюбие»), ранее существовавшее в латентной форме, в 18-м 
в. в германии было чётко артикулировано.

6. В период модерна (вторая пол. 19-го – конец 20-го вв.) восприятие 
руин культурой дополнилось, трансформировалось и развилось так: а) руина 
утвердилась в качестве важнейшего элемента и символа эстетики разрушения, 
умирания, абсурда, авторства без автора; б) резко актуализировалась и усили-
лась реалистическая антивоенная коннотация руины и руинного ландшафта; 
в) руинный ландшафт начал восприниматься как ландшафт-свидетель несосто-
явшихся социальных утопий (ретрофутуризм); г) негативные аспекты и свой-
ства руинного ландшафта утвердились в таких новейших понятиях ландшаф-
тной географии как социально-девастированный ландшафт, интерстициальный 
ландшафт, антиландшафт, ландшафтоид ; д) в культуре начал рассматриваться 
новый тип руинного ландшафта – индустриальный (разрушенные фабрики и 
заводы); е) руины в ландшафте стали рассматриваться как объекты культур-
но-исторического наследия, в т.ч. в юридической плоскости (охрана памятни-
ков); ж) руины, особенно индустриальные, начали активно использоваться в 
новейшей ландшафтной архитектуре, а также стали объектами особого архи-
тектурного направления – деархитектуры.

7. В период Постмодерна (конец 20-го в. – наши дни) руины и руинные 
ландшафты испытали кардинальные социальные, аксиологические, онто-
логические трансформации, которые разрушили гуманистическую матрицу 
Ruinenlust предыдущих эпох (от ренессанса до модерна) и вывели проблема-
тику руинолюбия на качественно новые уровни – транс- и постгуманизма. но-
вая проблематика только формируется, но в современных ландшафтоведении 
и экологии уже указывают на некоторые необычные её темы, например, на то, 
что руинный ландшафт может стать средой для выживания человека, если ему 
не удастся преодолеть катастрофические сценарии дальнейшей эволюции гео-
графической оболочки. 
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Рис. 3. Разрушенные и заброшенные постройки различных архитектурных течений и стилей 
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Представленная публикация посвящена очень важной теоретической и практиче-
ской проблеме: созданию и функционированию искусственных пляжей, используемых 
для защиты абразионных морских берегов. В статье изложены материалы многолет-
них исследований в береговой зоне неприливных морей. По результатам исследований 
было обосновано и подтверждено правило создания устойчивых искусственных пес-
чаных пляжей. В основе этого правила положена идея о перераспределении волновой 
энергии с абразионного на аккумулятивный режим. именно поэтому, в условиях пес-
чаных берегов Черного моря нужно использовать комплекс пляжевой отсыпки, в пре-
делах гидротехнических сооружений, индивидуально для каждого участка береговой 
зоны, согласно закону географической локальности.

Ключевые слова: абразионный берег, не приливное море, песчаный пляж, искус-
ственный пляж, берегозащита.

PROBLEMS WITH THE FORMATION AND FUNCTIONING OF ARTIFICIAL 
SAND BEACHES ON THE BLACK AND AZOV SEA COASTS

Yuriy Shuisky, Galina Vykhovanetz, Aleksey Davydov  

Abstract. The coastal zone of the seas and oceans in origin, formation, structure, 
and economic purpose fundamentally differs from natural and natural-anthropogenic land 
systems. At the same time, it is the most dynamic natural system in the geographic envelope, 
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so the results of any anthropogenic activity, manifested within its limits, have a very fast 
response. That is why all types of hydraulic engineering work, especially coastal protection, 
should be carried out only after scientific justification. It is important to note that in the 
Ukrainian coastal literature up to now there is no whole, unified, complex justification for 
coast protection, presented according to the genetic principle. That is why we consider the 
presented publication as the first step towards such a justification. The work aims to analyze 
the protection of abrasion coasts by methods of creating and operating artificial sandy beaches 
in the coastal zone of non-tidal seas and to develop appropriate recommendations. To achieve 
the aim, it is necessary to solve the following tasks: a) to develop a natural justification for the 
use of artificial sandy beaches in the coastal zone of non-tidal seas; b) to analyze the necessary 
physical and geographical conditions for the creation of artificial sandy beaches (slope, the 
presence of sediment, etc.); c) to study the possibility of using land and underwater sediment 
sources for artificial dumping; d) to analyze the use of combining artificial beaches with other 
hydraulic structures. All the tasks set in the complex are of significant practical importance, 
aimed at the conservation of coastal areas and the subsequent comprehensive geographic 
justification. This publication is based on the materials of many years of research on artificial 
sandy beaches in the coastal zone of non-tidal seas. According to the presented materials, the 
rule of creating sustainable artificial sandy beaches was substantiated and confirmed to optimize 
the coastal protection of abrasion shores. This rule is based on the idea of redistributing the 
impact of the wave energy from abrasion to accumulative mode. Therefore, in the conditions 
of the sandy shores of the Black Sea, it is necessary to use a complex of beach dumping, within 
the limits of longitudinal and transverse hydraulic structures, individually for each section 
of the coastal zone, according to the law of geographical locality. The paper substantiates 
the fundamental difference between an artificial beach and artificial sandy terraces. Coasts 
are most effectively protected from abrasion by beaches, and not by stable terraces. Unlike 
natural landscapes, in the complex systems of the coastal zone of the seas, the improvement of 
their condition is carried out in a fundamentally different way. One of the important methods 
of such improvement is the creation and operation of artificial sand and pebble beaches. In the 
region of the Black and Azov Seas, the creation and functioning of artificial sandy beaches 
take place under conditions of sediment deficit and the manifestation, simultaneously with 
wave action, of meteorological level fluctuations, which contributes to a strong loss of beach 
material. Considering that there is a shortage of sand material of the required quality in the 
adjacent coastal areas and on the underwater slope, the issue of sand loss is of key importance.

Key words: abrasion shore, non-tidal seas, sand beach, artificial beach, coastal protection.

ВВедение

Береговая зона морей и океанов является наиболее динамичной природной 
системой в географической оболочке (Пешков, 2003; Шуйский, 2018). именно 
поэтому результаты любой антропогенной деятельности, проявляющиеся в ее 
пределах, имеют очень быструю ответную реакцию: от отдельного шторма до 
нескольких сильных волнений на море.

Описанные свойства береговых систем требуют долговременных (>20–25 
лет) и регулярных инструментальных измерений, проводимых каждые 5–10 лет 
на абразионных участках (Шуйский, Симеонова, 1982), а также после каждого 
сильного ветрового волнения, с обеспеченностью до 1,5 %, на участках распо-
ложения аккумулятивных береговых форм рельефа (Шуйский, 1996). Прово-
димые в процессе прибрежного мониторинга измерения, должны определить 
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местоположение, методы, конструкцию, конструктивные строительные мате-
риалы защитных сооружений и средства защиты для сохранения берегов.

В идеале, берегозащитное строительство не нужно, если берега не освоены 
и не используются человеком, а развиваются в природном режиме самозащиты 
и самовосстановления. если же природная береговая система является запо-
ведной, а в ее пределах располагаются памятники природы и архитектуры, а 
также исторически значимые населенные пункты, то защита берега становится 
просто необходимой. В пределах населенных пунктов, где берега существенно 
застроены, их защита осуществляется, если стоимость антропогенного объекта 
больше сметной стоимости строительства и последующей гарантийной эксплу-
атации берегозащитного сооружения (Шуйский, 2001).

Важно отметить, что в украинской береговедческой литературе до насто-
ящего времени нет цельного, единого, комплексного, по генетическому прин-
ципу представленного, обоснования берегозащиты. именно поэтому, представ-
ленную публикацию мы рассматриваем, как первый шаг к такому обоснова-
нию, в условиях развития географии в начале XXI столетия.

Целью работы является анализ защиты абразионных берегов, методами 
создания и эксплуатации искусственных песчаных пляжей, в береговой зоне 
неприливных морей (величина прилива ≤ 2 m) и разработка соответствующих 
рекомендаций.

для достижения цели, необходимо решить следующие поставленные за-
дачи: а) разработать естественное обоснование применения искусственных 
песчаных пляжей в береговой зоне неприливных морей; б) провести анализ не-
обходимых физико-географических условий для создания искусственных пес-
чаных пляжей (уклон, наличие наносов и т.д.); в) изучить возможность исполь-
зования наземных и подводных источников наносов для искусственных отсы-
пок; г) проанализировать применение комбинирования искусственных пляжей 
с другими гидротехническими сооружениями.

Все поставленные задачи, в комплексе имеют существенное практическое 
значение, направленное на сохранение прибрежных территорий и последую-
щее комплексное-географическое обоснование.

материалЫ и метОдЫ иССледОВаниЙ

В основу данной публикации положены материалы многолетних исследо-
ваний искусственных песчаных пляжей в береговой зоне неприливных морей, а 
также отдельных участков берега развивающихся в условиях приливно-отлив-
ных колебаний.

Вдоль берегов Черного моря стационарные исследования проводились в 
пределах Одесского берегозащитного комплекса, на участках берегозащиты в 
пределах берегов северо-западной части Черного моря, а также в районах ге-
ленджикской бухты. на берегах азовского моря изучение искусственных пля-
жей выполнялись в районах таганрога и Бердянска.

исследования искусственных пляжей на берегах развивающихся в усло-
виях приливно-отливных колебаний, были нами проведены в районе косы Сэ-
нди-Хук и пляжа Оушен-Сити (атлантическое побережье СШа), а также на 
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побережье адриатического моря в районе Венеции и в северо-восточной части 
Средиземного моря вблизи порта мерсин (Шварц, Шуйский, 1989; Шуйский и 
др., 1998 а; Шуйский и др., 1998 б).

также использовалась информация о натурных исследованиях других авто-
ров, в частности, р. я. Кнапса (Кнапс, 1966), В. л. Болдырева (Болдырев, 1982), 
X. д. уолкера (Walker, 1988), К. г. Кикнадзе (Кикнадзе и др., 1989), н. а. айбу-
латова (айбулатов и др., 1992; айбулатов, 2005), л. а Жиндарева (Жиндарев, 
1999), П. аминти (Aminti, 2003). Все исследователи использовали стандартную 
методику, рекомендуемую для береговой зоны морей (айбулатов, 2005, с.170), 
когда маршрутные обследования и описания, комбинируются со стационарны-
ми регулярными многократными съемками. 

Камеральная обработка материалов полевых исследований выполнялась 
на кафедре физической географии, природопользования и гиС-технологий 
Одесского национального университета имени и. и. мечникова (аналитиче-
ская лаборатория, лаборатории гиС, Картографическая лаборатория), а также 
на кафедре географии и экологии Херсонского государственного университета.

раССмОтрение и анализ ПОлуЧенниХ результатОВ

ПрирОднОе ОБОСнОВание Применения иСКуССтВеннЫХ ПляЖеЙ 
В БерегОВОЙ зОне неПрилиВнЫХ мОреЙ

Береговая зона неприливных морей развивается под влиянием механиче-
ской гидрогенной энергии, преимущественно ветровых волн, волновых тече-
ний и сгонно-нагонных колебаний (Шуйский, 2018). Прибрежно-морское поле 
энергии, в очаге ее диссипации на прибрежных отмелях, имеет чрезвычайно 
большое напряжение, именно поэтому в береговой зоне разрушаются любые 
стойкие горные породы и крепкие гидротехнические сооружения. При этом 
проявляются абразионные процессы, обуславливающие формирование клифов 
и бенчей (Шуйский, Симеонова, 1982).

Общая длина абразионных берегов мирового океана составляет около 65 % 
от планетарной береговой линии. В пределах Черного моря абразионные берега 
составляют 47,7 %, в азовском – 22,6 %, в Балтийском – 20,1 %, соответствен-
но тема нашей работы имеет большую актуальность. Вдоль 45 % абразионных 
берегов мирового океана, проявляются достаточно значительные скоростями 
абразии и отступления клифов (измеряются от ≥0,1 м/год), при этом рядовые 
максимумы составляют до 6-7 m/год в течение десятков лет (Шуйский, 2018). 

естественной защитой абразионных форм рельефа, в различных физи-
ко-географических условиях, являются пляжи, расположенные вдоль подножья 
активных клифов и на подводном склоне. Природа гидрогенного механическо-
го энергетического процесса такова, что волновая энергия тратится по двум 
направлениям: а) для переработки пляжных наносов; б) для абразионного раз-
рушения клифов и бенчей. Согласно правилу Шуйского (Шуйский и др., 1973): 
чем больше волновой энергии расходуется на механически-дифференцирован-
ную переработку наносов волнового поля, тем меньше энергии тратится для 
абразионного разрушения берегов, и наоборот, чем меньше энергии тратится 
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на переработку наносов, тем больше энергии будет задействовано на абразию 
клифов и бенчей, что приводит к разрушению и отступлению берегов.

на этом правиле, разработанном и сформулированном еще в 1973 г. (Шуй-
ский и др., 1973), обосновано применение искусственных пляжей в условиях 
природного и антропогенного воздействия. Следовательно, повышенная ин-
тенсивность волновой энергии активизирует переработку наносов, а это всег-
да ведет к потерям массы пляжного песка (Shuisky, 1994). любое уменьшение 
энергетического напряжения обуславливает снижение динамичности пляжей 
и наносодвижущей способности волновых потоков, что ведет к сохранению и 
накоплению пляжей.

таким образом, для сохранения искусственных пляжей и их берегозащит-
ной способности особенно важно снижение волновой энергии. именно для 
этого используются комбинированные сооружения — пассивные и активные в 
комплексе вместе с пляжными отсыпками на отдельных участках.

неОБХОдимЫе ФизиКО-геОграФиЧеСКие уСлОВия и СПОСОБЫ 
СОздания иСКуССтВеннЫХ ПеСЧанЫХ ПляЖеЙ

долгосрочные инструментальные исследования искусственных пляжей и 
других берегозащитных сооружений выполняются регулярно и уже почти 70 
лет, кафедрой физической географии, природопользования и гиС технологий 
Ону имени и.и. мечникова, (аксентьев, 1960; Бертман, Шуйский, 1983). Сна-
чала исследовалась бунная защита, а также пассивная защита, затем — комби-
нации пляжей, бун и волноломов, а затем — свободные неограниченные пляжи, 
как песчаные, так и гравийно-галечные (Вихованець и др., 2014; Вихованець и 
др., 1921; Шуйский, 2010; Shuisky, Schwartz, 1979, 1980).

нами установлено, что минимальные потери песка, даже на неограничен-
ных пляжах, могут быть достигнуты за счет применения оптимальной формы 
отсыпки и соответствующим составом наносов (рис. 1). Был также разработан 
комплексный физико-географический подход к выбору местоположения, вели-
чине и форме отсыпки, составу наносов, выбору режима развития пляжа, про-
филю прибрежного дна и др. (Шуйский, 2010).

При этом мы исходим из концепции, что пляжи формируются в условиях 
активного воздействия штормовых накатов и процессов диссипации волновой 
механической энергии. Поэтому реальный пляж мы считаем подвижным, а 
если волновая переработка не ведет к быстрому размыванию, такой пляж ди-
намично стабильный, в нем песок перемывается и регулярно переоткладывает-
ся. нами определено четыре основных техногенно-природных способа защиты 
берегов: 

а) Пассивный способ защиты с помощью стен и реветментов разных типов 
и каменных набросков (в т.ч. фигурных). Они рассчитаны на сопротивление 
очень жестких горных пород, силе ветровых волн. При этом такое сопротивле-
ние быстро преодолевается и победа на стороне волн;

Б) Пассивно-активный способ защиты с помощью прибрежных форм-ана-
логов, основанный на способности отдельных форм берегового рельефа гасить 
волновую энергию и не допускать ее к абразионным участкам;
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В) Средство активной берегозащиты является многоотраслевым и осно-
вывается на создании таких гидротехнических сооружений, которые «прово-
цируют» накопление наносов в пределах подножья активных клифов и способ-
ствуют прекращению абразии и разрушению береговой территории. защита 
участков размыва на наветренной стороне искусственных преград осуществля-
ется по схеме «bypassing»;

г) Способ создания искусственных пляжей (в том числе «свободных, не 
ограниченных гидротехническими сооружениями»), как ответ на острый дефи-
цит наносов и отсутствие надлежащих размеров пляжей (или их искусственно-
го уничтожения). Следовательно, берега насыщаются наносами, доставляемы-
ми транспортом в необходимом количестве, а основное количество волновой 
энергии начинает тратиться на переработку наносов, а не на разрушение абра-
зионного рельефа в соответствии с правилом Шуйского.

Каждый из представленных способов защиты (а-г) характеризуется раз-
личными вариантами, в зависимости от ориентации гидротехнических соору-
жений и локальных физико-географических условий. Сооружения распределя-
ются на поперечные и продольные. К поперечным отнесены буны, траверсы, 
молы, а к продольным, волноломы, прерывистые блокирующие сооружения, 
прибрежные искусственные острова. миксами можно считать т-образные тра-
версы углах которых формируются скопления песков (рис. 2).

рис. 1. неограниченный искусственный песчаный пляж, длиной 400 м, примыкающий 
к террасированному клифу, в городе Черноморск (фото Шуйского, декабрь 2017 г.)
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иСПОльзОВание КОмБинирОВания иСКуССтВеннЫХ ПляЖеЙ 
С гидрОтеХниЧеСКими СООруЖениями

наиболее типичным примером применения искусственных пляжей для 
защиты берегов от абразии, является Одесский берегозащитный комплекс 
(Shuisky, 1994 а; Шуйский, 2010; Вихованець и др., 2021). Вдоль одесского бе-
рега Черного моря, на протяжении более 12 km были отсыпаны искусственные 
пляжи, что позволило перенаправить волновую энергию от абразионно-ополз-
невого процесса на переработку наносов пляжей.

Чтобы исключить быструю переработку пляжей и сдвигание блоков на под-
водном склоне, были применены очень дорогостоящие гидротехнические соо-
ружения — окаймляющие траверсы, волноломы, защитные стены, каменные 
наброски и реветменты (рис. 3). В данном случае искусственно было умень-
шена энергия воздействия волн, снизилась динамичность отсыпанных пляжей 
и они превратились в более стабильные, став надежной защитой абразионные 
берега. При этом крутые абразионно-оползневые клифы были террасированы, 
как показано на рис. 1. 

Однако, следует отметить, что в образовавшихся пляжоудерживающих 
«бассейнах», стала проявляться негативная санитарная ситуация, связанная с 
застаиванием и загрязнением воды. для решения этой проблемы, в сплошных 
окаймляющих по контуру «бассейнов» сооружений, были образованы прораны 
для эффективного водообмена. Однако при этом расход пляжного песка увели-
чился на 6-17 % в год, от количества первичной отсыпки, в разных пляжоудер-
живающих бассейнах комплекса.

рис. 2. Внешний вид т-образной буны на западном берегу Черного моря в румынии 
(фото Шуйского)
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нами было установлено, что основная масса песков концентрируется на 
подветренной стороне траверсов и бун в волновой тени. При этом состав пер-
вичных наносов изменялся, что дало возможность определить их оптимальные 
размеры для функционирования искусственных пляжей.

Важное значение также имели натурные исследования в районах Очакова 
и Коблева, где были получены другие выводы. В пределах берегов, представ-
ленных населенных пунктов, применялось комбинирование гидротехнических 
сооружений (рис. 4). Прежде всего использовались короткие буны (длина ≤ 30 
m) и фигурные вогнутости в расчете на естественное заполнение песком и об-
разование искусственных пляжей. При этом описанные сооружения должны 
были функционировать в условиях дефицита наносов и малых уклонов подво-
дного склона (і2 ≈ 0,015). 

В большинстве случаев накопления песка в пределах комплекса были 
очень скудны, в течение 3-5 месяцев только до 5-7 m3/m, что недостаточно для 
защиты клифов и бенчей от абразии. В дальнейшем песчаный пляж неодно-
кратно размывался, в течение отдельных волнений, а затем восстанавливался, в 
изначальных мизерных параметрах. 

рис. 3. Схема строения пляжоудерживающей ячейки в составе Одесского противоо-
ползневого и берегозащитного комплекса в 70-х годах ХХ века. Ведущие элементы 

комплекса: I — искусственно измененный сдвижной склон, высота 42 m; II — подпор-
ная кладка вдоль подножья клифа; III – надводная часть искусственного пляжа через 
2 года после его создания и формирования; IV – подводная часть искусственного пля-
жа; V – глинистая поверхность подводного склона, где нет наносов; VI – подводный 
волнолом, на его верхушке глубина 0,3 m. Время топографических съемок: 1 – через 
2 месяца после отсыпки искусственного пляжа 17.07.1972 г., а – береговая линия пля-
жа, b – внешняя граница подводного пляжа; 2 – береговая линия пляжа 10.07.1973 г.; 
3 – съемка 28.01.1974 г.: a – береговая линия, b – внешняя граница подводного пляжа 

на дне ячейки (составлено Шуйским)
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Как видим, в условиях абразионных берегов Черного моря применение ко-
ротких бун для формирования песчаных пляжей неудачно и неэффективно. К 
тому же, в отличие от общепризнанного в литературе, в межбунных «карманах» 
основная часть пляжа сконцентрировалась в подветренном углу. Под действием 
ветров от морской стороны горизонта в «карманах» формируется нагон воды, а 
при последующей денивеляции нагона, пляжный песок выносится в открытое 
море, на внешнюю часть подводного склона.

ОБ иСтОЧниКаХ нанОСОВ для СОздания иСКуССтВеннЫХ ПляЖеЙ

многолетний опыт исследований различных берегов, позволяет нам утвер-
ждать, что особенно актуальна берегозащита, на участках, развивающихся в 
условиях дефицита наносов. Следовательно, при создании большинства ис-
кусственных песчаных пляжей, нельзя надеяться на то, что пляж возобновится 
естественным образом. Поэтому существует объективная необходимость в до-
полнительной отсыпке песка из окрестных районов суши или с морского дна. 

Вдоль побережья Причерноморской низменности, достаточно широкое рас-
пространение имеют континентальные песчаные природные комплексы, однако 
они являются очень хрупкими, неустойчивыми, крайне уязвимыми, с очень под-
вижным рельефом и с уникальными ассоциациями растений и животных (часто 
входящих в Красную книгу). аналогичная ситуация проявляется и на морском 
дне, в пределах которого толщи донных осадков несут в себе бентосные формы, 
которые является основным питанием для рыб, крабов, моллюсков и др.

Соответственно, необходимого количества песчаного материала для искус-
ственных пляжей в пределах Причерноморской низменности нет. имеющиеся 
месторождения непригодны по качеству, а поэтому их использование неэффек-
тивно. например, переброс пылеватых, мелкозернистых песков из Одесской 

рис. 4. Прерывистые фигурные бетонные бермы и пляжи между ними, задуманные 
для защиты глинистого абразионно-овального клифа к западу от порта Очаков 

(северный берег Черного моря). 1 – верхняя бровка клифа после создания сооружения; 
2 – береговая линия после постройки сооружения; 3 — верхнее ребро клифа для 

построения фигурного сооружения; 4 – береговая линия до построения бетонного 
сооружения
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подводной банки, на пляжи Одесского берегозащитного комплекса, в количе-
стве 460 тыс. тонн, осенью 2007 года, привело к потере половины этого количе-
ства уже следующим летом (Шуйский, 2010).

иные природные условия характерны для геленджикской бухты (Черное 
море). Большие искусственные отсыпки песков на пляжи были сделаны в усло-
виях существенно ослабленного волнового воздействия (рис. 5). там в 1971 г. 
был создан «свободный неограниченный пляж» с конечной длиной в 1200 m, а 
шириной до 100 m (айбулатов и др., 1992). 

Количество отсыпанного песчано-ракушечного материала, с примесями 
гравия, составляло 82 тыс.m3 в 1971 г., при длине участка в 800 m (в среднем 
105 m3/m), в 1975 г. — 163 m3/m, а в 1996 г. — уже 97 m3/m, в условиях очень 
полого подводного склона (і2 ≈ 0,010). Следует отметить, что этого количества 
недостаточно для условий открытого морского берега за пределами бухты, где 
крутизна подводного склона равна і2 ≈ 0,035. Позднее отсыпки наносов были 
значительно дополнены.

К 2005 г., в течение 25 лет удельные потери песка составляли 1,45 % в год 
от величины 1971 г., т.е. 1190 m3/год. Это очень большое количество даже для 
полузакрытой акватории, где высоту ветровой волны в 2,5 m можно встретить 
один раз за 50-60 лет. Выходит, что почти все количество отсыпанного матери-
ала не подвергалось глубокой волновой переработке в течение многих лет, по-
этому на наш взгляд нельзя назвать геленджикскую отсыпку пляжем в класси-
ческом смысле этого слова. Отсыпка полностью не перерабатывается волнами, 
естественно не промывается морской водой, покрыта частично наземной расти-
тельностью, является средой обитания растений и животных, которые в толще 
песчаных пляжах не живут, на ее поверхности начал формироваться грунтовый 
слой, нетипичный для песчаных пляжей.

аналогичный «пляж» был создан на берегу азовского моря в таганроге, в 
условиях активного поступления илистого материала, очень полого подводного 

рис. 5. изменение береговой линии и песчаных полей в первый период существования 
пляжа (по материалам айбулатова и др. 1992).
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склона (i2 < 0,005), неактивного волнового воздействия, но при развитии очень 
сильных сгонно-нагонных колебаний.

В 1976-1978 гг. вдоль почти 800 m было отсыпано более 1,8 млн m3 пылева-
тых аллювиальных песков с примесями морского песка и раковинного детрита 
в удельном количестве 2275 m3/m, шириной более 100 m. В условиях крайне 
слабого волнового воздействия была наращена береговая территория, за счет 
очень дорогой песчаной массы, ставшей стабильной искусственной террасой, 
которая затапливалась нагонными водами во время мощных западных ветров. 
При этом волновой переработки подвергалась только внешняя узкая полоса, а 
остальная часть террасы развивалась в аэральных условиях. По своим защит-
ным свойствам, «таганрогская песчаная терраса» схожа с террасой в гелен-
джикской бухте.

аналогичное развитие испытал свободный неограниченный песчаный 
пляж в районе поселка Фонтанка к западу от мыса Северный Одесский (рис. 6). 
Он был создан из пылеватых песков Одесской банки, в пределах искусственных 
изгибов, в условиях очень слабого аджиякского вдольберегового потока песча-
ных наносов, острого дефицита наносов и сильного ледяного механического 
воздействия зимой (Вихованець и др., 2014).

иными словами, условия окружающей среды были неблагоприятными для 
создания «свободного» песчаного неограниченного пляжа, удельной емкостью 
менее 15 m3/m (в только в одной вогнутости), а с глубины 0,4 m песок отсут-
ствует полностью, а на дне распространена глинистая поверхность без наносов, 
которая сильно размывается волнами. При этом в пределах остальных вогнуто-
стей пляжи совсем отсутствуют. 

В таких условиях уже через 1 год этот пляж потерял до 45 % количества 
своих наносов, которые были слишком мелкими, что не соответствовало на-
пряжению волновой энергии прилегающей акватории. Во время волнений при-
брежные воды насыщаются илами, становятся мутными, что наряду с суще-
ственными потерями песчаного материала, не позволяют использовать пляж в 
рекреационных целях.

рис. 6. искусственный пляж в селе Фонтанка к западу от Одесского залива, 
Черное море (фото Стояна)
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ВЫВОдЫ

Береговая зона морей и океанов по происхождению, формированию, струк-
туре, динамике и хозяйственному назначению принципиально отличается от 
природных и природно-антропогенных систем на суше («ландшафтов»). Сле-
довательно, улучшение условий природопользования, в том числе с помощью 
искусственных пляжей, принципиально отличается от мелиорации ландшафтов 
на суше.

для оптимизации берегозащиты с помощью искусственных песчаных пля-
жей разработано, обосновано и подтверждено правило создания устойчивых 
берегозащитных пляжей. В основе этого правила положено перераспределение 
воздействия волновой энергии с абразионного на аккумулятивный режим. Поэ-
тому в условиях песчаных берегов Черного моря нужно использовать комплекс 
пляжевой отсыпки, продольных и поперечных гидротехнических сооружений, 
индивидуально для каждого участка береговой зоны, согласно закону географи-
ческой локальности.

В работе обосновывается принципиальная разница между искусственным 
пляжем и искусственными песчаными террасами. Берега от абразии наиболее 
эффективно защищаются именно пляжами, а не стабильными террасами. В от-
личие от природных ландшафтов, в комплексе систем береговой зоны морей 
улучшение их состояния выполняется принципиально по-другому. Одним из 
важных методов такого улучшения является создание и эксплуатация искус-
ственных песчаных и галечных пляжей.

В регионе Черного и азовского морей создание и функционирование ис-
кусственных песчаных пляжей происходит в условиях дефицита наносов и про-
явлением одновременно с волновым воздействием, метеорологических колеба-
ний уровня, что способствует сильной потери пляжевого материала. учитывая, 
что на прилегающих прибрежных территориях и на подводном склоне, суще-
ствует дефицит песчаного материала необходимого качества, вопрос потери пе-
ска имеет ключевое значение.
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ВътреШни ФаКтОри за ФОрмиране 
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(на Примера на Харман маХала, гр. ПлОВдиВ)

Надежда Илиева1

DOI: 10.35101/prg-2022.3-4.6

В настоящото изследване се изяснява същността на вътрешните фактори, които 
оказват влияние върху процесите на пространствена сегрегация. те са свързани основ-
но с доброволната пространствена сегрегация, наречена още автосегрегация. направен 
е анализ, на примера на Харман махала, гр. Пловдив, на влиянието на психологиче-
ските, етнокултурните фактори, формираните стереотипи, предразсъдъци, социални и 
пространствени дистанции върху решението на ромската етническа група да се обосо-
би в дадено градско пространство. 

INTERNAL FACTORS FOR THE FORMATION OF SPATIAL 
ROMA SEGREGATION 

(CASE STUDY OF HARMAN MAHALA NEIGHBOURHOOD, 
CITY OF PLOVDIV)  

Nadezhda Ilieva

Abstract: Internal spatial segregation factors are mainly related to voluntary spatial 
segregation, also called auto-segregation, as they determine voluntary decisions to 
concentrate in one neighborhood a group of people with common features in ethnic and/or 
social affiliation and shared interests, worldview, beliefs, norms, values, similar expectations 
and lifestyles. In the present study, the essence of the internal factors that influence the 
processes of spatial segregation has been clarified. An analysis was made, on the example 
of Harman neighborhood, Plovdiv, of the influence of psychological, ethno-cultural factors, 
formed stereotypes, prejudices, social and spatial distances on the decision of the Roma ethnic 
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group to separate itself in a given urban area. The period of transition is accompanied by 
the strengthening of negative negative prejudices and stereotypes, and the social and spatial 
distances on the part of the majority, the Bulgarians, are increasing. And vice versa, this 
distancing is also very clearly observed on the part of the Roma from the majority and is 
expressed in their preferences to live apart from it and to preserve their ethno-territorial 
community, which is manifested not only in terms of the residential environment, but also in 
other social spaces. After the withdrawal of the welfare state, the ghettoization of the Roma is 
increasingly intensified, as they themselves seek solutions to their daily household problems 
and thus become less and less dependent on the state and do not rely on it. Through the 
quantitative research, it is confirmed that if before 1989 the Roma worked, studied and shared 
the same social spaces together with the Bulgarians, currently these ties are completely broken. 
The Roma in Harman Mahala are looking for and finding a way out by themselves in securing 
the income in the household, which, contrary to the generally accepted stereotypes about the 
Roma, is not provided by the state. In recent years, in connection with increased emigration, 
a larger proportion of households rely on financial support from relatives working abroad or 
income from informal trade. After returning from abroad, the Roma feel increasingly distant 
and independent from the state, the process of encapsulation intensifies and the construction 
of invisible walls between the Roma and the surrounding population becomes higher and 
higher. An independent structure is created in which the role of internal social networks, 
loyalty to the place, internal rules, laws, norms is strengthened more and more, and all this is 
the result of their long coexistence. The strong influence of internal factors is also confirmed 
by the results of the high degree of satisfaction with the neighborhood, the neighbors they 
live with, whether they would move and whether they would live elsewhere. Another proof of 
this is that regardless of an increase in the social status of the residents of the neighborhood, 
which is accompanied by an improvement in their financial situation, they do not break the 
connection with the ghettoized structure. Ethnic relations and social support are strengthened 
by functioning strong social networks, long-term coexistence, a highly developed sense 
of belonging to the place, which have a significant impact on the territorial separation and 
concentration of the Roma population and on their desire to preserve their identity, traditions 
and culture. The high subjective assessment given by the residents of the neighborhood, which 
is closely related to the internal factors of spatial segregation, is also a result of the sense of 
security felt by the residents of the Roma quarter - something that ethnic groups constantly 
seek. A very strong role in the formation of the ethno-territorial community and the distancing 
of the state was played by the Muslim religion professed by its members and the Turkish 
mother tongue. These ethnic characteristics lead to the formation of the thought of alienation 
of the Turkish Roma (who are more than 90% of the population of Harman Mahala) not only 
from the majority, but also from the other Roma groups. There is a process of searching for a 
new self-identification, of distinguishing an ethnic community related to the Turkish identity. 
All these processes give reason to draw a conclusion about the strong influence of the internal 
factors for spatial segregation of the Roma in the formation of the urban ghettoized structurein 
the city of Plovdiv.

Keyword: spatial segregation, internal factors for spatial segregation, social and spatial 
distances, Roma ethnic group, Harman Mahala neighbourhood, city of Plovdiv 

уВОд

Формирането на различни модели на пространствена сегрегация не е слу-
чаен процес и дава важна информация за взаимоотношенията между отдел-
ните етнически общности. Според Klaff (1987) освен класическия екологичен 
подход, въведен в социологията от Чикагската школа в началото на ХХ в., при 
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обяснението на решенията за местоживеене, които се основават на резултатите 
от икономическата конкуренция за пространство, не трябва да се пренебрегва 
значението на ценностите на отделните общности и на много други субективни 
и обективни влияния. 

Вътрешните фактори за пространствена сегрегация са свързани основно 
с доброволната пространствена сегрегация, наречена още автосегрегация, тъй 
като те определят доброволните решения в един квартал да се концентрира 
група от хора с общи черти в етническата и/или социалната принадлежност и 
споделени интереси, светоглед, вярвания, норми, ценности, сходни очаквания 
и начин на живот. Чрез този модел на сегрегация се създават богати или бедни 
териториални концентрации. В геоурбанистиката постепенно навлиза терми-
нът „реваншистки урбанизъм“, който се отнася до процесите, чрез които насе-
лението се опитва да се оттегли от разнообразието на града. тези процеси са 
характерни за населението с високи доходи. Бедните сегрегирани структури, 
подобно на богатите, имат висока степен на самоизолация, но за разлика от бо-
гатите затворени комплекси, се отличават с добре развити вътрешни социални 
мрежи. Целта на самоизолацията е да се защити от външно влияние. Marcuse 
(2005) описва процеса на формиране на „етнически анклави“ в градовете като 
доброволно обединение на група от населението с цел опазване и самозащита 
на собствените си интереси чрез механизма за изключване на другите. В пре-
дходни две публикации са изяснени същността на факторите за пространствена 
сегрегация (илиева, асенов, 2016) и демографските фактори за формиране на 
пространствената сегрегация, на примера на Харман махала, гр. Пловдив (или-
ева, 2022). Основната цел на настоящото изследване е да се изясни влиянието 
на вътрешните фактори на пространствена сегрегация на примера на Харман 
махала, гр. Пловдив.

метОдиКа на изСледВанетО

някои учени смятат, че социалното групиране в града винаги е резултат от 
държавната политика. така например Van Kempen (2007) изказва твърдението, 
че: „градове не са „естествено“, разделени: те биват разделяни“, като подчер-
тава водещата роля на държавата. тези автори обаче пренебрегват множество 
примери за действащите подходи отдолу-нагоре при генериране на градските 
социални разделения. Като доказателство за това е обособяването на някои 
ромски махали или групирането на жители с висок социален статус в градско-
то пространство. При тези твърдения на предна позиция се поставя чувството 
за общност и лична идентификация с даден квартал. настоящото изследване 
потвърждава, че тези подходи (отдолу-нагоре) са типични за квартали с ясно 
изразена културна идентичност, чувство за общност и лична идентификация 
с пространството, което обитават. Според Boal (1981) и Marcuse (1997) тери-
торията, в която е концентрирано населението, служи като защитно простран-
ство срещу дискриминацията и дори предоставя определени предимства, кои-
то имат икономически (създаване на специфични стратегии за препитание и 
алтернативни икономически структури), културен (способност за поддържане 
и обединяване на общи културни модели), социален (свързани са с мрежите 

7 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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за социална подкрепа) и политически (създаване на алтернативни политиче-
ски институции) характер. Van Kempen и Özüekren (1998) допълват тази теория, 
като уточняват, че по този начин членовете на отделните групи намаляват своя-
та изолация. те описват предимствата при поддържането на близки отношения 
в общността и взаимните ползи от получаването на подкрепа във връзка с на-
мирането на работа и финансовите ресурси. Според Kogan (2004) „моделите 
за солидарност, основани на етническите взаимоотношения, се използват като 
стратегия за оцеляване и преодоляване на градските неравенства и градската 
бедност“. Knox и Pinch (2000) отбелязват, че сегрегацията на етническите гру-
пи в пространството помага на имигрантите, уязвимите и маргинализираните 
групи да се подкрепят взаимно, да запазят своята култура, да осигурят своята 
сигурност, да засилят политическото си представителство и влияние.

Към вътрешните фактори с най-голямо значение следва да се разгледат и 
степента на удовлетвореност на жителите от града, квартала, жилището; прос-
транствената стигматизация; стереотипите; социалната и пространствената 
дистанция между етническата група и мнозинството и останалите групи от на-
селението; устойчивостта на квартала; социалната среда, съседските взаимо-
отношения, изградените модели за подкрепа и т.н. Всеки един от тези фактори 
оказва влияние върху другите и всички те се намират в постоянна взаимовръз-
ка. така например, социалната дистанция, която съществува между ромите и 
българите, съществено влияе върху субективната оценка за средата на обитава-
не или пространствената стигматизация – върху стереотипните представи и т.н. 
извършено е количествено социологическо проучване сред ромското население 
в Харман махала, с обхват на извадската 500 д. то е подкрепено с качествени 
методи за набиране на информация – интервюта със здравни и училищни меди-
атори, жители на Харман махала.

Кварталът не може да се разглежда само от физическа гледна точка – като 
място, където живеят представители на ромската група. Връзката между прос-
транството и населението е дълбоко вкоренена, като самата общност трансфор-
мира това пространство, което представлява „огледало“ на нейните ценности, 
нагласи и възприятия. Обикновено при пространствената сегрегация връзката 
между пространство и етническа общност е особено силна и трудно може да 
бъде разрушена. Привързаността към мястото се повлиява от взаимодействието 
между хората и физическото пространство, както и от символните характерис-
тики, които му приписват. Физическите характеристики на квартала/жилището 
е едната страна, която трябва да се вземе предвид при оценка на квартала, но 
тук трябва да се имат предвид и по какъв начин общностите се вплитат в прос-
транството, което обитават. Обособяването на устойчиви квартали не означава 
само качество на околната среда, а все повече значение придобива и формира-
нето на стабилна, интегрирана местна общност (Dempsey et al., 2011). Според 
Hourihan (1984) социалните взаимоотношения могат да компенсират влоше-
ните физически условия, особено в необлагодетелствените райони, каквито са 
ромските квартали. много автори (например Tognoli, 1987; Amerigo, Aragones, 
1997) смятат, че социалните взаимоотношения имат много по-силно влияние 
върху степента на удовлетвореност от жилището и квартала, отколкото нейни-
те физически характеристики. Tongoli (1987) подчертава значението на прия-
телските междусъседски взаимоотношения при дефинирането на жилищната 
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удовлетвореност особено за тези с намалена подвижност, като например въз-
растните хора. Според Canter (1977) „жилищна удовлетвореност се определя от 
удоволствието или удовлетворението, което изпитват живеещите в конкретно 
място“. Степента на удовлетвореност от населеното място, квартала, жилището 
на определена група оказва влияние върху поведенческите модели при избор 
на жилище, които се основават на предпочитанията, възприятията и вземане-
то на решения за това. наличието на несъответствие от удовлетвореността от 
определено жилище, квартал, град, може да доведе до решение за миграция, 
но преди да се вземе такова решение, трябва да се достигне определен „праг“, 
тъй като не всяко чувство на неудовлетвореност води до решение за миграция. 
естествено тези миграционни процеси могат да се реализират на практика при 
наличието на достатъчно висок доход, зависими са от големината и състава на 
домакинството, политиката, която водят местните власти и т.н. изборът на жи-
лище е пряко свързан и със семейния жизнен цикъл. различните домакинства 
имат различни представи за желаното от тях жилище. за някои видът на жили-
щето не е от решаващо значение, а по-голяма важност се отдава на разстоянието 
до работата, училището, центъра на града.

Според Bonnefoy (2007) „качеството на жилището или квартала се отна-
ся до физическото състояние на жилището, както и качеството на социалната 
и физическата среда, в която се намира то. Показателите, които се използват 
за оценка на качеството на жилищата, включват качеството на въздуха, безо-
пасност на дома, пространството, с което разполага човек, и т.н.“. Wellner et 
al. (2015) посочват, че измеренията на качеството на жилищата се „диферен-
цират на физически характеристики (местоположение, качество на сградата и 
т.н.), икономически (ниво на наеми, комбинация от наематели и др.), социални 
(атмосфера на квартала, сигурност и др.), екологични и свързани със здравето 
на населението (шум, замърсяване и т.н.), като тези показатели допринасят за 
концептуализацията на качеството на жилищата“. темата за оценка на качест-
вото на жилищната среда се обсъжда и от Kain и Quigley (1970), докато Ha и 
Weber (1994) са разработили индекс за качество на жилищата и тестват връзката 
му с удовлетвореността от тях. Последните автори идентифицират 7 измере-
ния на качеството на жилищата, като използват факторния анализ при оцен-
ка на основните компоненти: екологична безопасност, планиране/озеленяване, 
жилищна политика, социокултурна среда, обществени услуги, поддръжка на 
жилището и физическа характеристика на жилищата. По-късно тези индекси са 
приложени от Kesalkheh и Dadashpoor (2012). Aragonés et al. (2016) анализират 
връзката между благосъстоянието на домакинството с дома, квартала, съседи-
те при обяснение на степента на удовлетвореност, като се търсят корелации 
между субективното и обективното, както и между физическото и социалното. 
Всички тези автори подчертават значението на „привързаността към мястото“ 
и тясната връзка с жилищното удовлетворение. Според Bonaiuto et al. (1999) 
„удовлетвореността от жилищата може да се възприеме като цялостна оценка 
на жилищната среда от гледна точка на жителите. тя може да бъде дефинирана 
като усещане за удоволствие или удовлетворение, произтичащо от обитаване-
то на определено място“. Bonaiuto et al. (1999) идентифицират четири основ-
ни аспекта, по които може да се оцени качеството на жилището и квартала: 
пространствени; социални; функционални и контекстуални (начин на живот, 
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замърсяване/здраве, поддържане и грижи). Bonaiuto и Fornara (2017) говорят 
за жилищна (градска) оценка за качеството на различните специфични атрибу-
ти на жилищната (градска) среда, която може да бъде технически и експертно 
базирана (т.е. обективна) или базирана на лични наблюдения (т.е. възприемана 
субективно). двамата автори определят удовлетвореността от жилището като 
удоволствие да живееш на определено място и тази оценка може да бъде напра-
вена на няколко нива (напр. жилище, сграда, квартал). на базата на прегледа на 
литературата Abidin et al. (2019) обобщават, че „… жилищното удовлетворение 
се дефинира като чувство на удовлетворение, когато човек има или е постигнал 
това, от което се нуждае или желае в жилището. удовлетвореността от жили-
щето може също да се определи като индикатор за виждането на собствениците 
на жилищата за общото качество на техния живот и това може да означава, че 
очакванията на индивида за жилище са удовлетворени.“

Според Shieh et al., (2011) субективната оценка се отнася до начина, по 
който жителите възприемат града, квартала и домовете си. тя понякога не съ-
ответства на параметрите, които вземащите решения могат да контролират и е 
свързана с начина, по който жителите на квартала оценяват и възприемат сре-
дата за обитаване (жилище, квартал, град). Понякога жилищната среда може 
да се възприема като висококачествена, независимо от това как тя се приема от 
експерти според утвърдените нормативи (Shieh, Sharifi, Rafieian, 2011). 

може да се обобщи, че качеството на жилищната среда е многомерна вели-
чина, поради което се използват и прилагат широкообхватни методики за ней-
ното оценяване. научните изследвания се фокусират върху търсенето на по-ин-
тегриран подход при интерпретацията на качеството й. Shieh, Sharifi, Rafieian 
(2011) предлагат методология за оценка за качеството на градската среда, на 
ниво жилища, квартал и общности. тези инструменти измерват начина, по кой-
то жителите възприемат средата, която обитават, и степента на удовлетвореност 
и привързаност към мястото. тези автори посочват, че е изключително голямо 
предизвикателство да се систематизират многостранните концепции за взаи-
модействия между човека и градската среда. От една страна, това се дължи на 
факта, че градовете предлагат разнообразна смесица от квартали, във всеки от 
който се формира мрежа от сложни взаимоотношения. От друга страна, насе-
лението, което обитава дадено пространство, е и активен участник в изгражда-
нето му. Кварталите могат да бъдат описани по много начини, като например 
демографски профил, социални мрежи, физически характеристики и т.н. Пове-
чето автори подчертават, че всеки един критерий разглежда различни аспекти 
на градската среда, но не предлагат пълна класификация на елементи, която да 
характеризира комплексно средата на обитаване. Според тях средата на обита-
ване може да се оцени обективно и субективно, като само обективните пока-
затели не могат да се използват при оценка на качеството на градската среда, 
тъй като качеството в своята същност е субективна величина. ако човек вярва, 
че средата, в която живее, е с високо качество, за него е без значение какво се 
твърди с обективните показатели, или с други думи, субективната оценка поня-
кога се разминава с възприетите количествени параметри. В Rapport (1983) се 
посочва, че и двете оценки трябва да бъдат включени при анализа на качеството 
на околната среда. Субективната оценка се фокусира или върху положителни-
те социални характеристики, като например стабилност, неформална подкрепа, 
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сигурност, чувство за общност, или върху отрицателни – отчужденост, несигур-
ност, нестабилни отношения, престъпност, кражби, безредици и т.н. Чувството 
за удовлетвореност се създава при наличие на положителни и липсата на от-
рицателни характеристики, което е взето предвид в настоящия анализ. При су-
бективната оценка за градската среда е използван теоретичният модел на Shieh, 
Sharifi, Rafieian (2011) (фиг. 1), който е създаден на основата на задълбочен пре-
глед на литературата и в който са идентифицирани и структурирани съответ-
ните атрибути за оценяване средата на обитаване. този модел е структуриран в 
четири нива. Първото ниво се отнася за удовлетворност от градската среда. на 
по-ниско, второ ниво е представена степента на удовлетвореност от квартала, 
жилището и съседите. От своя страна, някои от тези атрибути се разклоняват 
допълнително на трето ниво при оценка за жилището и трето и четвърто ниво 
при оценка за квартала.

теоретичният модел на качеството на околната среда е използван за изгот-
вяне на анкетата, направена в Харман махала, в която всеки един от респон-
дентите прави оценка за степента на удовлетвореност от квартала, жилището 
и съседите, както и на техните характеристики на по-ниско (трето и четвърто) 
ниво. Въпросите, отнасящи се до субективната оценка за качеството на оби-
таваната среда, са формулирани в няколко групи в зависимост от възприетите 
нива в теоретичния модел (фиг. 1). При някои от въпросите, като например: 
доволни ли сте от квартала, в който живеете? доволни ли сте от жилището, в 
което живеете? и т.н., е възприета петстепенна скала на възможните отговори: 
доволен съм; по-скоро съм доволен; по-скоро съм недоволен; недоволен съм; не 
мога да преценя.

удовлетвореността от квартала (ниво 1, 2) се измерва чрез задаване на рес-
пондентите на следните въпроси:

– ако човек можеше да избира квартала, в който се ражда, бихте ли из-
брали същия квартал? Отговорът е структуриран в три варианта – по-скоро да, 
по-скоро не, трудно ми е да отговоря.

– Бихте ли се преместили в друг квартал? – с три варианта за отговор: да, 
не, не мога да преценя.

– ако имахте възможност да се преместите къде бихте отишли да живеете 
в града?

– Бихте ли се преместили в социално жилище? ако да, имате ли възмож-
ност да се преместите в социално жилище? Какви пречки съществуват пред 
Вас, да се преместите в социално жилище?

– доволни ли сте от квартала/махалата, в който живеете? с пет варианта за 
отговор: доволен съм, по-скоро съм доволен, по-скоро съм недоволен, недово-
лен съм, не мога да преценя.

удовлетвореност от квартала (ниво 3 и 4) е формулирано в 35 въпроса, на-
пример: Според Вас кварталът, в който живеете е пренаселен? Според Вас дос-
татъчни ли са детските градини, училищата, здравните заведения в квартала, в 
който живеете? Чувствате ли се сигурен в квартала, в който живеете? има ли 
добре изградени връзки с обществения транспорт? и т.н. Предложени са струк-
турирани отговори, в които респондентите трябва да направят оценка на всички 
характеристики от посочените две нива.
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удовлетвореността от жилището (ниво 2), в което живеят респондетите, се 
измерва чрез отговорите на следните въпроси:

– доволни ли сте от жилището, в което живеете?
– доволни ли сте от размера на жилището, в което живеете?
– доволни ли сте от удобствата, които предоставя жилището, в което жи-

веете?

Фиг. 1. теоретичен модел на характеристиките, които определят степента на 
удовлетвореност от квартала, жилището и съседите (Shieh, Sharifi, Rafieian, 2011)

Ниво 1. 
Жилищна удовлетвореност 

Ниво 2. Удовлетвореност от: 

Жилището Съседите Квартала 

Ниво 3. Удовлетвореност от: 

Размера Поддръжка Удобства Цена 

Раздразненост от: 

Липса на 
съоражения 

Струпване Сигурност Отпадъци Замърсяване Лоша 
миризма 

Шум 

Ниво 4. Раздразнителност от специфични източници: 

 Магазини 
 Училища 
 Здравни 
заведения 

 Спортни 
съоражения 

 Заведения 
 Детски 
площадки 

 Зелени 
площи 

 Пешеходни 
алеи 

 Улично 
осветление 

 Обществен 
транспорт 

 Пътища 

 Броя на 
жителите в 
квартала 

 Местата за 
паркиране 

 Времето за 
пазаруване 

 Претъпкани 
улици 

 Непривет-
ливи лица 

 
 

Трафик 
Вандализъм 
Влизане с 
взлом/
кражби 
Грабеж 
Инду-
стриална 
активност 
Наркомани 
Проститу-
ция 

Боклуци и 
отпадъци 

Живо-
тински 
отпадъци 

Изоставени 
постройки 

Неестетич-
ни 
постройки 

Графити 

Замърсяваа
не на: 

Въздуха 
Почвата 
Повърхнос-
тните води 

Питейната 
вода 

Наличие на: 
смог, 
вибрации 

 Домашни 
любимци  

 Трафик 
 Промишле-

ни  
предприятия 
 Повърхно-

стни води 
 Канализа-

ция 

 Съседи 
 Домашни 

животни 
 Младежи 
 Нощни 

заведения 
 Коли и 

мотори 
 Тролейбу-

си 
 Автобуси 
 Самолети 
 Индустриа-

лни 
предприя-
тия 
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– доволни ли сте от цената на жилището, в което живеете?
– доволни ли сте от разходите, които са необходими за поддръжка на жи-

лището, в което живеете? с пет варианта за отговор: доволен съм, по-скоро съм 
доволен, по-скоро съм недоволен, недоволен съм, не мога да преценя.

Оценката за удовлетвореността от съседите (ниво 2) е направена при зада-
ването на следните въпроси:

– доволни ли сте от съседите, с които живеете?
– Как бихте оценили отношението със съседите, с които живеете?
– ако можеше да избирате съседите, бихте ли избрали същите?
След завършване на анкетата респондентите са помолени да оценят отри-

цателните и положителните черти на квартала, в който живеят, и какво биха 
променили в него, така че да постигнат желаната среда за обитаване. Поставе-
ни са им и въпроси за сигурността в квартала, в града и в държавата, в която 
живеят, за имуществото, което притежават, за социалните и пространствените 
дистанции между ромите и българското население и др.

При изследване на социалните и пространствените дистанции е използва-
на скàлата на Bogardus (1926).

Субективната оценка за градската среда се определя и от някои индивиду-
ални характеристики на населението, които могат да повлияят върху начина, по 
който оценяват градската среда, като например: демографски (възраст, структу-
ра, брой членове в домакинството, ниво на заетост, безработица, семеен статус), 
социални и икономически (доходи на домакинството, структура на доходите, со-
циална група, образование) и етнически характеристики (етническа, религиозна 
принадлежност). добросъседските ежедневни взаимоотношения, както и етни-
ческата и културната близост до голяма степен влияят върху начина, по който се 
чувства дадена група от населението. Освен гореспоменатите характеристики са 
включени и някои други, описващи обективното състояние на жилището, като 
например размера му, броя на стаите, благоустроеност, амортизация (годината 
на построяване), конструкция и др., което дава възможност да се направи съ-
поставка между обективните и субективните характеристики на градската среда.

резултати От изСледВанетО

Проучването на асенов (2018) показва, че в Харман махала живеят тре-
то–четвърто поколение роми. най-често те живеят в една къща. много често 
съседът – близък или далечен, е роднина и разделението на пространството е 
въпрос на вътрешни договорености, които се определят в зависимост от бли-
зостта между съседите. Силната връзка с квартала, която ромите развиват, е тяс-
но свързано с понятието „принадлежност към мястото“ (Steele, 1981). Според 
Hummon (1992) „принадлежност към мястото“ е многомерна величина, която 
се използва при характеризиране на връзката между населението и простран-
ството. Като концепция тази принадлежност се свързва с местата, които не се 
възприемат само като точки в пространството, а като места, към които хората 
съотнасят преживявания, спомени и чувства, формиране на идентичност, за-
висимост, сигурност и принадлежност, устойчивост във времето, развити со-
циални мрежи и взаимоотношения. Познаването на мястото обаче не означава 
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неизбежно чувство за принадлежност и сигурност, тъй като може да доведе до 
усещането на определен индивид, че е „извън мястото“, т.е. изключено от него, 
което при ромите не се наблюдава. Социалните мрежи, връзките, продължител-
ността на пребиваването и т.н. са ключовите фактори, които оказват влияние 
върху усещането за принадлежност към мястото. Пребиваващите за кратко жи-
тели рядко развиват чувство на привързаност и принадлежност към квартала, за 
разлика от тези, които са от дълго време или са постоянно живеещи. Субектив-
ната оценка за квартала се влияе от времето на заселване и последователността 
на поколенията, които обитават тази област: обикновено колкото по-дълъг е 
престоят, толкова по-силни са отношенията между пространството и населе-
нието и той има по-дълбок отпечатък върху околната среда. В случаите, в които 
населението е формирано от първо поколение жители на квартала, вероятност-
та той да бъде премахнат, разформирован, трансформиран е много по-голяма, 
както и усилията, средствата, които ще се вложат, за да се преместят в зоните 
с по-малка териториална концентрация на роми, ще бъдат по-малки. ако жи-
веят второ, трето и т.н. поколение в махалата, населението е здраво вкоренено 
в пространството и както усилията, така и средствата ще бъдат много големи. 
именно с тези характеристики се свързва устойчивостта на ромския квартал 
Харман махала, гр. Пловдив. 

Пространствената стигматизация е процес на социално етикиране, при 
който определена личност или група е „маркирана“ от обществото, като този 
етикет му приписва характерни черти, базирани на стереотипи, а не на дейст-
вителното познаване на истинското поведение на групата. Стигматизираните 
лица или групи се възприемат като различни, девиантни, чужди. Процесът на 
стигматизация засяга бъдещото мислене и поведение на засегнатия индивид и 
влияе пряко и върху процесите на дискриминация и взаимоотношението между 
отделните групи. Поведението и действията на стигматизираните лица често се 
приписва на тяхната природа и характер и се интерпретират като доказателство 
за възприетото негативно отношение към тях от страна на мнозинството. В ре-
зултат на маргинализацията, стигматизацията и сегрегацията засегната група 
търси място, където няма да бъде отхвърлено и застрашено. ромите са отхвър-
лени както на институционално, така и на личностно ниво, като търсят място, 
обитавано от лица със сходни характеристики и обикновено извън простран-
ството, населено от мнозинството, което от своя страна с течение на времето 
възприема гетоизираната структура като място, опасно да бъде посещавано. По 
този начин сегрегираната структура е заградена от невидими стени и от двете 
страни – отвътре от членовете на групата и отвън – от членовете на мнозин-
ството. При тези случаи общността е обвързана помежду си освен в социален, 
но и в пространствен аспект. затова говорим не само за етническа, а и за прос-
транствена общност, като колкото по-тесни са връзките, които съседите имат 
помежду си, толкова по-голяма е способността им да запазват и укрепват специ-
фичния начин на живот, пространствено дефиниран в града. ромите се чувстват 
сигурни, затворени в своята етнотериториална общност, а функциите, които тя 
изпълнява като цяло, са: сигурност, запазване на културната идентичност, пре-
доставяне на пълен набор от услуги за членовете й, ефективно и пълноценно 
използване на ресурсите на общата територия и подпомагане на ромите за адап-
тацията им във враждебно настроена околна среда.
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Предварителните изследвания в Харман махала (илиева и др., 2019) ус-
тановяват нарастващо капсулиране на ромската общност от околната градска 
среда. Като „автономна“ пространствена единица махалата става все по-отда-
лечена и не разчита на държавата, като същевременно ролята на вътрешните 
социални мрежи, лоялността към мястото, дългогодишното съжителство (за 
повече от век), вътрешните правила, закони и норми стават все по-важни. тези 
процеси водят до все по-голяма изолация. Отделеният квартал се възприема от 
българите като „бяло петно“ на картата на града и го изключва от възможни-
те места за посещение, тъй като го възприема като високопрестъпна и опасна 
зона. тази пространствена стигма се разпростира не само в самия квартал, но 
и извън него, което е видно от спада на цените на недвижимите имоти, съседни 
на Харман махала. изграждането на тази невидима стена между мнозинство-
то и ромското малцинство, заедно с придружаващото отхвърляне на ромите на 
институционално и лично ниво, играе ролята на силен консолидиращ фактор, 
засилващ вътрешната поляризация и привързаността на ромите към мястото, 
което от своя страна води до отхвърляне на външни лица. От друга страна, тази 
засилваща се поляризация през последните години и опитите на ромите да вля-
зат в контакт с външния свят са съпътствани със сериозни трудности. непо-
знаването на „другия“ води до отдалечаването от външната среда. В същото 
време проникването на лица, които се възползват от тази откъснатост, улеснява 
в значителна степен манипулацията, например по време на избори. Получава се 
един затворен кръг, при който, оставяйки в сегашната ситуация, липсват реал-
ни възможности за „външна“ социализация. Враждебността генерира, от една 
страна, индивидуализма и изолацията, от страх от контакти с останалите, а от 
друга страна – изпитва се остра нужда от солидарност и социална подкрепа на 
колективно ниво. Концентрацията на ромско население на дадена територия 
предполага структуриране на социалните контакти и мрежи и свързаните с тях 
трансфер на норми, ценности и модели на поведение. ромите стават все по-ин-
тровертни и търсят решение на своите проблеми чрез изградените мрежи за 
социална солидарност, съпроводено с все по-голямо отдалечаване от макрооб-
ществото и дори съществуване извън него.

Сигурната затворена среда на ромите в Харман махала се възприема като 
крепост, която ги защитава от враждебната външна среда. Въпреки че инди-
видите се дистанцират от обществото, в тяхната собствена група протича об-
ратният процес: поради пространствената близост на жителите със сходен ет-
нически, религиозен и социален произход се поддържат силни социални кон-
такти и специфична култура. Членовете на ромската общност са свързани със 
социални мрежи, които се поддържат по-лесно при по-голяма териториална 
концентрация, чрез които се възползват един от друг и предлагат взаимна под-
крепа. ромите образуват пространство с общи етнокултурни характеристики на 
жителите на квартала – общ етнически и социален произход, общи интереси, 
мироглед, вярвания, норми, ценности, подобни очаквания и начин на живот.

Фактът, че ромите са доволни от социалните си отношения в квартала не-
зависимо от ниския жизнен стандарт, е още един признак за силното влияние 
на вътрешните фактори върху пространствената сегрегация. В групите, които 
не живеят близо един до друг в пространството (или децата не учат заедно в 
едно училище), се създават погрешни стереотипи и изкуствено разграничение 
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между „нас“ и „тях“. ромите стават интровертни по отношение на начина си на 
живот, като освен отхвърлянето на външни лица, които са част от мнозинството, 
тези процеси в Харман махала се наблюдават и по отношение на останалите 
ромски махали в гр. Пловдив. тези специфични взаимодействия се потвържда-
ват и от отговора на въпроса: Съгласни ли сте в Харман махала да се заселят 
жители на: Шекер махала, Столипиново, Хаджи Хасан махала и други квартали 
на града? Отговорите доказват още веднъж един засилен процес на затваряне 
не само в рамките на своята собствена група и дистанциране от мнозинството, 
а и в своята етнотериториална общност. делът на респондентите, дали отрица-
телен отговор за жителите от Столипиново, превишава с 14 пункта тези от ос-
таналите квартали в града с преобладаващо българско население. С най-голяма 
степен на съгласие в Харман махала да се заселят жители в квартала получават 
обитателите на Хаджи Хасан махала, в която, както се спомена, жителите й се 
отличават с по-висок социален статус (фиг. 2).

Концентрацията на етническата група улеснява поддържането на етниче-
ските мрежи, които дават на ромите значително предимство. Силните социал-
ни мрежи осигуряват подкрепа и безопасна среда за членовете на общността, 
намалява чувството за самота и им помага при решаването на ежедневните им 
проблеми. териториалната близост им осигурява значително предимство, со-
циалните контакти подпомагат запазването на специфичните черти на ромската 
култура, която не се основава на нормите и ценностите на обществото. Отхвър-
лени от мнозинството, ромите се дистанцират от тях, но не и от своята собствена 
група. В Харман махала предимствата, които се предоставят при групирането 
на етническите групи в пространството, се наблюдават много ясно. В простран-
ството, върху което се концентрират, ромите се опитват да установят контрол, 
господство и изключване на другите. Според проучването практически всички 
респонденти определят своите съседски отношения като добри (97,4 %). Всич-
ко в Харман махала им е познато – съседи, приятели, близки, роднини, лидери, 
местна управа, взаимоотношения и т.н. знае се всеки с какво се занимава, как 

Фиг. 2. Съгласни ли сте в Харман махала да се заселят жители на: Шекер махала, 
Столипиново, Хаджи Хасан махала и други квартали на града?
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печели парите си, с кого трябва да се съобразяват и с кого не, кой е лихварят, кой 
се занимава с почтен или непочтен бизнес, кой е богат, кой е беден и т.н. тесни-
те улички и откритите пространства са общи места за общността, където хората 
излизат – децата играят, докато възрастните общуват помежду си и споделят 
ежедневните си проблеми. улиците на квартала обикновено са доста оживе-
ни. тези близки взаимоотношения могат да бъдат потвърдени от проучването: 
99 % заявяват, че познават всички и прекарват времето си със съседите си по 
няколко причини, като споделяне на храна, отопление, разговори и забавления, 
укрепване на социалните мрежи и др. (78,9 % излизат заедно всеки ден) (фиг. 3). 
най-важните теми, които респондентите обсъждат със своите съседи и прияте-
ли и разчитат на тях, са намирането на работа (47 %) и пари (38,1 %), както и в 
случай на заболяване (51,1 %) и ремонт на къщата, жилището (26,9 %) (фиг. 4).

Фиг. 3. Колко често се събирате с Вашите съседи?
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Създават се специфични стратегии за осигуряване на доходи, които са 
свързани с намиране на работа. на въпроса „Как намерихте работа?“ повече 
от 80 % от анкетираните посочват „чрез приятели, роднини или съседи“, кое-
то е показателно за факта, че изградените социални мрежи са особено силни 
(фиг. 5). В това отношение може да се каже, че тези мрежи надхвърлят самия 
квартал. Като се има предвид, че около една трета от жителите му живеят в чуж-
бина, верижната миграция е много характерна. Обикновено, след като първо се 
установят в определен град (в този случай най-често в дортмунд, германия), 
имигрантите помагат на своите роднини, приятели или съседи да се установят 
в същия град и да си намерят работа.

резултатите от анкетното проучване показват, че само 0,8 % от респондети-
те заявяват, че са недоволни от съседите си, и 14,3 % – са по-скоро недоволни. 
Оценката за самия квартал също е силно положителна – 49,8 % от анкетираните 
заявяват, че са доволни, а 45 % са по-скоро доволни от него. Въпреки пренасе-
леността на жилищата и тяхното състояние, те също получават висока поло-
жителна оценка: 50 % заявяват, че са доволни и 23,1 %, че са по-скоро доволни 
(фиг. 6). независимо от ниските обективни оценки за средата на обитаване, при 
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оценката за отделните характеристики на жилището ромите потвърждават свое-
то задоволство от удобствата, които предоставя жилището (76,6 % от респон-
дентите), от размера на жилището (74,4 %) и от цената на имота (49,7 %).

на въпроса „Кое от следните твърдения е най-близо до вашето мнение?“ 
само 12,8 % намират работата си за по-важна от сигурността на обкръжението 
и отношенията със съседите си (фиг. 7)

Субективната оценка за квартала е повлияна също от чувството за сигур-
ност. устойчивата градска среда предполага устойчиви общности, които дават 
положителна оценка за жизнената среда, включваща чувството за сигурност, 
изпитвано от жителите. тук може да се говори за лична сигурност и сигурност 
по отношение на имуществото. ромите от Харман махала осигуряват собствена 
безопасна среда и на въпроса „Чувствате ли се в безопасност в квартала, в който 
живеете?“ 82 % от анкетираните дават положителен отговор, докато този про-
цент е по-малък, когато оценяват сигурността си в града (72,9 %) и с близо 20 
пункта по-нисък за страната като цяло (53,3 %) (фиг. 8).

Фиг. 7. Кое от следните твърдения е най-близо до вашето мнение?
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много от ромите живеят в постоянен страх, че ще бъдат изселени, но са-
мите власти се въздържат от подобни действия, защото няма къде да ги пре-
местят. разрушаването на част от постройките в западната част на махалата 
през 2018 г. се възприема като посегателство върху собствената им идентич-
ност, независимо че на семействата им са осигурени социални жилища с много 
по-добри битови условия. Частичното разрушаване на домовете предизвика се-
риозно недоволство, изразено чрез граждански протести. Поради тази причина 
делът на жителите, които се чувстват сигурни за собствеността, която притежа-
ват, е много по-малък (57,1 %). Сигурността, която предоставя ггС, обяснява 
и отговора на въпроса „Бихте ли се преместили в социално жилище, ако имате 
такава възможност?“, според който 75,5 % от ромите отказват да се преместят 
в социални жилища с по-добри санитарно-хигиенни и битови условия и из-
бират да живеят в сегрегирания квартал заедно със „своите“. несигурността 
произлиза не само от това, че трябва да заплащат наем, който е на сравнително 
ниска цена, но и от това, че няма да живеят в досегашното си обкръжение, 
където се чувстват спокойни и в по-голяма степен сигурни. Преместването в 
различен квартал с хетерогенна етническа среда е много травмиращ процес за 
ромите, тъй като води до загуба на техните традиционни социални структури, 
като в същото време са изправени пред предизвикателствата да се адаптират 
към нова среда, която е напълно различна от тази в обособената градска струк-
тура. Повечето от предлаганите социални жилища не се намират в етнически 
смесени райони, а в Столипиново – считано за най-големия ромски квартал в 
европа – където жителите на Харман махала биха се чувствали още по-неси-
гурни. те предпочитат да живеят в претъпкани домове, където се чувстват в 
безопасност, вместо да се преместят в друг ромски квартал, където чувството 
за несигурност би било дори по-голямо, отколкото ако се преместят в етниче-
ски български квартал.

Възходящата социална мобилност в някои случаи води до промяна на 
местоживеенето на домакинството, което предпочита по-престижен, по-добре 
развит в инфраструктурно отношение, по-богат квартал, който съответства на 
новия му социален статус. В други случаи предпочитанието на етническите 
общности да живеят изолирано в дадено градско пространство е водещ фактор, 
а не промяната на социалния статус. С подобряване на финансовото си състоя-
ние някои жители, които работят в чужбина, купуват недвижими имоти извън 
„гетото“, но в същото време не се отказват от имотите си, намиращи се в квар-
тал Харман махала (асенов, 2018). тези обстоятелства доказват силната връзка 
между населението и квартала и дори в случаите, когато жителите се изнесат от 
„гетото“, те не искат да прекъснат връзката си с общността.

Сигурността, която изпитват ромите в техния квартал, се потвърждава и 
от проведените анкетни проучвания и тя е причината най-често те да отказват 
да живеят извън него. делът на респондентите, които не биха се преместили в 
друг квартал, е твърде висок – 83,6 % (фиг. 9). Само 16 % заявяват, че искат да 
се преместят в друг жилищен район и от тях:

– 67 % биха се преместили само ако се заселят в прилежащата зона на 
Харман махала;

– 29 % биха отишли да живеят в друга ромска махала – Хаджи Хасан ма-
хала, която се намира в центъра на града, известна е с по-високия социален 



95

статус на ромите в Пловдив и преместването в този квартал е не само резултат 
от материално благополучие, но и израз на престиж;

– едва 4 % биха се преместили в друг квартал, като повечето от тях посоч-
ват центъра на града.

По време на социалистическия период (1944–1989 г.) се правят опити да 
се намали концентрацията на ромско население с цел постепенно ромските 
квартали да се разформироват, като жителите им се заселят в новопостроените 
по това време комплекси. От началото на 90-те години на ХХ век обаче из-
селилите се роми се завръщат в ромския квартал. Подобно поведение доказва 
не само силното чувство за принадлежност към мястото, но и формирането и 
утвърждаването на идентичност, която не се основава единствено на етническа 
принадлежност, а и на обособяването на силна териториална общност (Ilieva 
et al., 2020). Според асенов (2018) друга причина за силната привързаност на 
ромите към мястото е начинът, по който се образуват отделните ромски кварта-
ли. авторът подчертава автохтонната природа на Харман махала, за разлика от 
други ромски квартали в Пловдив, като кв. Столипиново например, образуван 
изкуствено преди Втората световна война по решение на местните власти. този 
изкуствено създаден квартал е нараснал и в резултат на имиграцията на роми, 
дошли от села около Пловдив. така се създава хетерогенна общност от раз-
лични ромски групи, различни по произход и етнокултурни характеристики, но 
не с толкова силна привързаност към мястото, каквато се наблюдава в Харман 
махала. механизмът на изключване на „другите“ се отнася за всички етнически 
общности.

Социалната дистанция се идентифицира от отношението на една група към 
друга. Съществуващите различия между групите са бариери за тяхното потен-
циално взаимодействие. на въпроса „имате ли нещо против българите да се 
заселят в Харман махала?“ само 3,3 % от анкетираните са отговорили, че нямат 
нищо против (фиг. 2). Що се отнася до другите ромски квартали в града, най-го-
лемият дял от анкетираните – 39,6 %, няма нищо против заселниците, идващи 
от Хаджи Хасан махала (предвид по-високия социален статус на жителите й), 

Фиг. 9. Бихте ли се преместили в друг квартал?
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14 % са готови да приемат заселници от Шекер махала (образувана от пресели-
ли се от Харман махала след голямото наводнение през 50 -те години на ХХ в.), 
докато най-малко желаните нови заселници са тези от кв. Столипиново – одо-
брение само с 8,3 %.

Харакатерно при преместването на ромите от един в друг квартал или при 
миграцията им от едно населено място в друго е, че първоначално губят тради-
ционните си социални структури, но връзките между тях бързо се преструкту-
рират поради необходимостта от адаптация към нова среда, която напълно се 
различава от тази в сегрегираната градска структура. миграционните процеси 
са силно травмиращи особено при преместването на по-бедни жители от едно 
населено място в друго, тъй като процесът на обедняването се засилва и те още 
по-трудно се адаптират към новите условия. В други случаи при откъсване-
то от етнически хомогенната среда определена група много по-бързо възпри-
ема културните ценности и норми на обществото, което води до засилване на 
процесите на културна, икономическа, социална и в крайна сметка етническа 
асимилация. такива процеси много рядко се отнасят като цяло за жителите на 
Харман махала и са характерни за отделни ромски семейства, които се премест-
ват да живеят в етнически смесени квартали и променят начина си на самооп-
ределение. много от тези ромски семейства получават помощ от свои роднини, 
работещи в чужбина, като по този начин социалните мрежи за осигуряване на 
работа се разпростират и извън страната. много често установилите се вече в 
чужбина роми осигуряват първоначално подслон на новопристигналите, оказ-
ват им помощ при оформянето на документите, подпомагат ги при намирането 
на работа, квартира и т.н. При проведените интервюта респондентите споделят, 
че първите месеци в германия са най-трудни и който успее да се адаптира, ос-
тава за по-дълго. най-често при миграцията в друга страна ромите от Харман 
махала създават нов териториален клъстер и запазват мрежите за взаимопомощ 
макар първоначално да са силно преструктурирани.

на въпрос „Как бихте описали Харман махала?“ 67 % от анкетираните за-
почват да описват само положителните черти на квартала, докато останалите 33 
% от анкетираните подчертават отрицателните. Според отговорите на въпроса 
„От какво не сте доволни в квартала, в който живеете?“ най-честите източници 
на недоволство се оказват високата гъстота на застрояване и обитаване, улично-
то замърсяване, липсата на контейнери за смет в близост, на настилки, тротоари, 
зелени площи и детски площадки, недостатъчното улично осветление, тесните 
улици, липсата на лично пространство и др. някои респонденти посочват стра-
ха си от изселване от квартала и от разрушаване на незаконните им жилища. 
Прави впечатление, че никой от анкетираните не е изразил отрицателно мнение 
за условия на живеене или за своите съседи. единственият споменат недостатък 
е липсата на документи за собственост на жилище. нито един от анкетираните 
не изразява страх, че къщите са нестабилни или несигурни, въпреки факта, че 
значителна част от тях не са проектирани и построени от специалисти, а при 
оглед на сградите в строеж се установява, че те не отговарят на инженерните 
и архитектурните изисквания. Положителните оценки за квартала се отнасят 
най-вече до спокойствието, липсата на кражби, сигурност, приятелство и се-
мейни връзки, спомени от детството, свързани с него и др. тази информация 
се потвърждава и от резултатите, получени от проведеното проучване, според 
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което най-ниската оценка се отнася до: 1) замърсяването с битови отпадъци; 
2) пренаселените улици и квартала като цяло; 3) липсата на зелени площи. на 
въпроса „Какво бихте променили в квартала, ако имате такава възможност?“ 
предложенията на респондентите са свързани най-вече с разширяване и асфал-
тиране на улиците и тротоарите, изграждане на детски площадки, озеленяване, 
монтиране на повече контейнери за боклук, често събиране на боклук, полагане 
на асфалт, поставяне на пейки и пр. Само 4,1 % от анкетираните заявяват, че ще 
предприемат драстични мерки като разрушаване на незаконни сгради и изграж-
дане на нови законни, а 5,1 % предлагат да се реши проблемът с незаконните 
сгради чрез издаване от властите на правен документ за собственост. Както вече 
бе споменато, анкетираните оценяват четиридесет и девет специфични източ-
ници на раздразнение, групирани в седем групи: липса на съоръжения, струп-
ване, сигурност–риск, отпадъци, замърсяване, лоша миризма, шум (фиг. 10).

Проучването показва, че що се отнася до ромската етническа общност, 
обективната оценка за качеството на жилищните условия няма толкова голямо 
значение, колкото субективната. 

Субективната оценка за квартала/жилището се определя от социалната 
дистанция и пространствената стигматизация. Според Knox и Pinch (2000) гру-
пирането на населението в пространството е функция от степента на социал-
но взаимодействие, което отчасти се дължи на социалните дистанции. те от 
своя страна се отнасят до нагласите и възприемането на една етническа група 
спрямо друга, както и желанието да си взаимодействат с други лица в различ-
ни взаимоотношения – като например брачни, приятелски, съседски, трудови 
и т.н. (Gidley, Caputo, 2014; Gidley, Caputo, 2013). Социалната дистанция отчи-
та и културните различия между групите, които функционират като пречки за 
потенциално взаимодействие. В същото време предразсъдъците представляват 
основата, върху която социалната дистанция се създава. Социалното разстоя-
ние до голяма степен се определя от класовата и етническата принадлежност, 
възрастта, начина на живот. Според Poole (1927) личното разстояние може да 
се различава от социалното. Първото се отнася до личните отношения между 
отделните индивиди и начина, по който ги възприемат, вида и естеството на 
техните контакти, както и реалните различия помежду им (например от кул-
турна гледна точка). Социалното разстояние се идентифицира от отношението 
на една група като цяло спрямо друга. различията, които съществуват между 
отделните групи, са пречки за тяхното потенциално взаимодействие. за Poole 
(1927) в социологията разстоянието може да бъде открито в „груповите норми, 
регламентиращи взаимодействието на човек от групата с външен човек“, докато 
Bogardus (1926) го описва като „степени на разбиране и интимност, които ха-
рактеризират социалните отношения като цяло“. Оттук социалната дистанция 
може да бъде разделена на обективна и субективна, като те се преплитат посто-
янно. Обективната социална дистанция е тясно свързана със съществуващите 
неравенства, като материалните например, и различията, каквито са културните 
между отделните групи от населението. Обективните социални дистанции мо-
гат да бъдат открити в елементи, които са показателни за качеството на живота, 
например местоположение на жилището в градското пространство, брой на по-
мещенията в жилището, заетостта в отделни сфери на стопанството, достъп до 
здравеопазване, образование, обезщетения за безработица и т.н. или социалната 

7 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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1. Отношенията със съседите са добри; 2. Броят на магазините за хранителни стоки в квартала 
са достатъчно на брой; 3. Спортните съоръжения в квартала са достатъчно на бой; 4. уличното 
осветление в квартала е добро; 5. училищата в квартала са достатъчни; 6. здравните заведения са 
достатъчни; 7. детските площадки са достатъчни; 8. зелените площи са достатъчни; 9. уличното 
осветление е добро; 10. Състоянието на тротоарите в квартала е добро; 11. има асфалтирани ули-
ци; 12. има добре изградени връзки с обществения транспорт; 13. Кварталът е пренаселен; 14. 
улиците са претъпкани; 15. В квартала има много кражби; 16. има замърсяване от индустрията; 
17. Кварталът е замърсен от битови отпадъци; 18. Въздухът е мръсен; 19. реката е мръсна; 20. 
Питейната вода е мръсна; 21. има лоша миризма от домашни любимци; 22. има лоша миризма 
от битови отпадъци; 23. има лоша миризма от пътния трафик; 24. има лоша миризма от промиш-
лени предприятия; 25. има лоша миризма от реката; 26. Съседите вдигат много шум. 27. Колите 
вдигат много шум 

Фиг.10. Смятате ли, че са достатъчни ...?
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стратификация може да се вземе предвид при оценка на обективната социална 
дистанция. Въз основа на посочените по-горе критерии населението може да се 
раздели в две групи – едната е с членове с облагодетелствано положение, а дру-
гата – с необлагодетелствано. Bourdieu (1989) възприема културните различия 
между групите при определяне на обективните социални дистанции, подобно 
на Poolе (1927). При субективната социална дистанция се прави разликата меж-
ду „нас“ и „тях“ по отношение на поведението, личните контакти, възприяти-
ята, при които отделните лица или групи се чувстват близки или отдалечени 
един от друг. Според Bichi (2008) субективната социална дистанция определя 
до каква степен отделните лица и групи са отворени в отношенията с лица и 
групи с различен социален ранг. ако те възприемат другите със задоволително 
ниво на сходство, те ще поддържавт близки социални дистанции и висока сте-
пен на взаимодействие, в противен случай социалната дистанция е максимална 
и взаимодействието помежду им се избягва – съзнателно или подсъзнателно. 
Според Poole (1927) диференциацията „нас“–„тях“ се изгражда и поддържа 
чрез „колективно признатите норми“, а такива норми определят кой може да 
бъде приет или не, кой се разглежда като непознат и в каква степен. В някои 
случаи взаимодействието между отделните групи и очертаването на границите 
на социалните дистанции се определя от честотата на взаимодействие и кон-
такт. Bogardus (1926) твърди, че приятните и неприятните преживявания водят 
съответно до социална близост и отдалеченост. По този начин определените 
социални дистанции се базират изцяло на лични нагласи, емоции и възприятия 
за „другите“.

Социалното пространство и географското пространство са силно взаи-
мосвързани и не трябва да бъдат разглеждани поотделно. Пространствената 
сегрегация може да се тълкува като краен резултат от процеса, при който хора-
та, които се чувстват близки заедно в социалното пространство, се намират в 
пространствена близост помежду си (Bourdieu, 1989). В резултат на това дома-
кинствата, отличаващи се със сходни характеристики, се намират в такава бли-
зост помежду си. В настоящото изследване е използвана скàлата за социално 
разстояние на Bogardus (1926), която често се използва за изучаване на предраз-
съдъци и междугрупови отношения и изисква от участниците да разкрият дали 
приемат членовете на друга група. В диапазона от 1 (без социална дистанция) 
до 7 (най-голяма социална дистанция) скàлата измерва изпитваното от респон-
дентите чувство за интимност или близост с тези групи, които са различни от 
тяхната собствена. Отговорите на поставените въпроси представят мярка за 
възприеманото разстояние между групите, като по-ниските резултати показват 
по-малко социални дистанция и по-голямо чувство за интимност между рес-
пондента и  посочената група. тези твърдения представляват няколко различ-
ни типа социални отношения – т.е. те се отнасят до контакти в семейството, в 
рамките на социални групи, в съседство, в училища, в професионални и бизнес 
групи, в политически групи и т.н. След това тези констатации се използват за 
разкриване на връзки между социалното разстояние и предразсъдъците, враж-
дебността, дискриминацията и други социални явления.

Социалната дистанция, която съществува между две или повече етни-
чески общности, оказва голямо влияние при формирането на гетоизираните 
пространства. до голяма степен то се определя от негативните предразсъдъ-
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ци и стереотипи. Социалната дистанция отчита и културните различия меж-
ду групите, които функционират като пречки за потенциално взаимодействие. 
Социалното разстояние е свързано с нагласите и възприятията на една група 
към друга, както и желанието да взаимодействат с другите в отношения, свър-
зани с брак, приятели, съседи, съграждани. Върху очертаването на социалното 
разстояние влияние оказват етническата принадлежност, възрастта, начинът на 
живот, социалният статус и др. Социалните дистанции се определят най-често 
от предразсъдъците, които представляват антипатия, основана на погрешна, но 
устойчива обобщена представа за дадена група, на която са приписвани неже-
лани качества (Папмпоров, 2007). те са пряко свързани със съществуващите 
социални стереотипи за тези групи. Социалните стереотипи, от своя страна, 
представляват обобщени представи на дадена социална група за друга, които 
може да имат както позитивен, така и негативен аспект. Обикновено индиви-
дите заимстват социалните стереотипи „наготово“ в хода на своята социализа-
ция в дадена общност. Според Пампоров (2007) една от основните причини за 
възникването и съществуването на стереотипите е липсата на преки отношения 
и лична осведоменост, която представителите на една социална група имат по 
отношение на друга. така например едва 56 % от респондентите посочват, че 
имат приятели българи, и 70,6 % работят с българи, а 67,3 % декларират, че са 
посещавали дом, в който живеят българи.

В българската научна литература най-често са анализирани социалните 
дистанции и етническите стереотипи за етническите групи в България, но об-
ратният процес не е изследван, т.е. нагласите и стереотипите на ромите към 
останалите етнически общности в страната. Както стана ясно, по-голяма част 
от ромите в Харман махала се отличават с преферирано етническо самосъзна-
ние и се самоопределят като турци. този феномен на етническо самоопределе-
ние дава отражение и върху отговора на въпросите, свързани със социалните 
дистанции и етническите стереотипи. Вероизповеданието е един от основните 
етнокултурни маркери. Принадлежността към една или друга етнокултурна и 
религиозна група влияе съществено върху степента на близост или дистанци-
раност между членовете на различните групи и дори вътре в една и съща група. 
религията в голяма степен влияе и върху формирането на ценностната система 
на етноса. нейното поле на влияние и значимост е свързано с определена систе-
ма и йерархия от ценности, включително традиции, обреди, характеристика на 
бита, културата и др. Съотнасянето на определена религия към дадена етниче-
ска общност води до нейната етническа натовареност, а религиозното съзнание 
оказва силно влияние върху етническото съзнание.

Преобладаващата част от ромите в Харман махала, както стана вече ясно, 
се самоопределят като турци (хорохане рома) и съвсем естествено е социалната 
дистанция да е най-скъсена с турската етническа група, тъй като те възпри-
емат нейните членове като свои, а не чужди. При измерването на нагласите (за 
сключване на брак, приятелски, съседски, трудови и т.н. отношения) 87–90 % са 
отговорили с категоричен отговор „да“ и 5–9% – с „по-скоро да“. Коренно раз-
лични са нагласите за взаимодействие на хорохане рома към ромите, самооп-
ределили са като такива, и отговорите за тях в повечето случаи не надвишават 
50 %. най-нисък е този дял при нагласите за встъпване в брак – 31%, а едва 1/3 
са съгласни началникът им да е ром.
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Когато се разглеждат нагласите за взаимодействие от страна на ромите (без 
промяна в тяхната самоидентификация) към хорохане рома, се наблюдава срав-
нително голямо желание за взаимодействие – от порядъка на 80–90 %.

изследването на социалните дистанции в Харман махала недвусмислено 
показва наличие на значими предразсъдъци по отношение на ромите бургу-
джии. значителното етническо напрежение, което съществува между ромите, 
самоопределящи се като турци, и тези, самоопределящи се като роми, се дължат 
на значими разлики в социалния и икономическия статус между двете групи. 
Хорохане рома, или както ги нарича асенов (2018) милетската общност, е инте-
грирана в много по-голяма степен по отношение на трудовата й заетост и усло-
вията на живот в градската общност в сравнение с тази на ромите бургуджии, 
които живеят в много по-неблагоприятни условия на обитаване и равнището на 
безработица е много по-високо. най-силно изразени са предразсъдъците при 
турските роми във връзка с брачните взаимоотношения. ясно се откроява неже-
ланието за встъпване в брак не само с българи, но и с роми, за които отговорът 
на над половината респонденти е „не“ и „по-скоро не“ (фиг. 11). Още по-катего-
рични са отговорите и на въпроса „Бихте ли се съгласили Вашият син/дъщеря 
да се ожени/омъжи за българин, турчин, ром или друг?“ (фиг. 12).

Освен нежеланието за създаване на родствени отношения чрез брак съ-
ществуват и много други форми на изолиране, отнасящи се до личната сфера, 
т.е. такива, които трудно могат да бъдат преодолени по друг начин освен чрез 
промяна на нагласите. Сред тях е нежеланието за встъпване в различни форми 
на личен контакт – приятелства, колегиални отношения извън формално ре-
гламентираната служебна йерархия и др. на въпроса „Бихте ли имали близки 
приятели българи?“ 24,9 % от респондентите изразяват съгласие, а 21 % про-
явяват известно колебание в положителния отговор и отговарят с „по-скоро 

Фиг. 11. Бихте ли се оженили/омъжили за българин, турчин, ром или друг?
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да“ (фиг. 13). По-слаба дистанцираност се проявява при нагласите на жителите 
на махалата да поканят на гости българи – 49,2 % отговарят положително, а 
18,5 % – „по-скоро да“ (фиг. 14).

Пространствените дистанции също са ясно изразени, половината от рес-
пондентите, самоопределили се като турци, са съгласни да живеят в квартал, 

Фиг. 12. Бихте ли се съгласили Вашият син/дъщеря да се ожени/омъжи 
за българин, турчин, ром или друг?
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Фиг. 13. Бихте ли имали близки приятели българин, турчин, ром, друг?
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в който преобладаващата част от населението са роми или българи. Подобни 
нагласи се наблюдават и при ромите бургуджии към съжителство в един и същ 
квартал с българи (фиг. 15).

По отношение на образователните и трудовите дистанции се отчитат по-по-
ложителни нагласи в сравнение с досега разгледаните. над половината (62,4 %) 

Фиг. 14. Бихте ли поканили на гости у дома българин, турчин, ром, друг?
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Фиг.15. доколко сте съгласни да живеете в квартал, в който живеят предимно 
българи, турци, роми, други?
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от интервюираните родители заявяват своите твърди предпочитания учителите 
на децата им да са българи и 65 % – децата им да учат в училище, в което мно-
зинството от учениците са българи (фиг. 16). По-осезателна е разликата в нагла-
сите на респондентите учителите и съучениците да са роми, съответно близо 35 
и 30 пункта по-ниски в сравнение с тези по отношение на българите (фиг. 17).

трудовите дистанции са анализирани въз основа на отговорите на няколко 
въпроса: „съгласни ли сте да работите заедно със ...“, „предпочитате вашите 

Фиг. 16. Предпочитате учителите на Вашите деца да са българи, турци, 
роми, други?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Българин Турчин Ром Друг

Да По-скоро да По-скоро не Не Не мога  да  преценя

Фиг. 17. Предпочитате децата Ви да учат в училище, в което мнозинството 
от учениците са българи, турци, роми, други?
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колеги да са ...?“ „предпочитате вашият началник да е ...“. резултатите от отго-
ворите отчитат средни, дори големи социални дистанции както по отношение 
на нагласите към българите, така и по отношение на ромите, като по-високи 
са нивата на съгласие да работят заедно с българи (58,7% са отговорили с „да“ 
и 13,5 % с „по-скоро да“) в сравнение с ромите – съответно 48,7 % и 15,4 % 
(фиг. 18, 19). В сравнение с предпочитанията началникът да е от турските роми 
– с „да“ са отговорили 87,8 % и 7 % с „по-скоро да“, нивото на приемане той да 

Фиг. 19. Предпочитате Вашите колеги да са българи, турци, роми, други?
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Фиг. 18. доколко сте съгласни да работите заедно с българи, турци, 
роми, други?
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е българин е много по-ниско: съответно 44,9 % и 19,2 %, а още по-ниски са те 
той да е ром – съответно 33,8 % и 3,5 %. този интересен факт е още едно дока-
зателство за големите социални дистанции, които съществуват между турските 
роми и ромите бургуджии. По отношение на трудовите нагласи може да се каже, 
че се наблюдават нива на отхвърляне и приемане, сходни с данните както за 
българите, така и за ромите.

Важно значение за междуетническите взаимоотношения и за начина на 
самоопределяне на отделния индивид са стереотипите и предрасъдъците, кое-
то определя необходимостта от тяхното задълбочено изучаване. Подобно на 
други групови характеристики, етническите стереотипи заемат важно място и 
се усвояват спонтанно и безкритично от членовете на дадена група и тяхна-
та дълготрайност и устойчивост се определя предимно от силата на връзките 
между тези членове, от степента на усвояване на груповите норми, ценности и 
оценки, отколкото от контактите им с представителите на сте реотипизираната 
група. Според Фотев (1994) изследванията на типичните всекидневни нагласи 
към другия разкрива наличието на огнища на междуетнически напрежения или 
потенциални конфликти и съпоставката на стереотипите на „ние-образа“ и „об-
раза на другите“ изразява подчертана етническа солидарност на самоутвържда-
ване и склонност към резервираност и посочване на негативни черти на другия 
етнос. Съществуването на такива нагласи почива на предубеждения, тъй като са 
свързани с етническа категоризация. независимо от нагласите, предразсъдъци-
те и стереотипите между етническите и/или религиозни общности ежедневното 
съжителството между тях се отличава с разбирателство и без особени напреже-
ния и конфликти

Както се вижда от фиг. 21, турските ромите определят за себе си като 
най-важни ценности семейството, приятелството, трудолюбието и религията, за 

Фиг. 20. Предпочитате Вашият началник да е българин, турчин, ром, друг?
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разлика от ромите бургуджии, при които се наблюдават известни размествания 
– семейството, свободата, приятелството и трудолюбието. Определяйки своята 
ценностна ориентация, сходна до тази на турските роми, ромите бургуджии се 
чувстват по-близки до тях, отколкото до българите. за българите обитателите 
на Харман махала ясно се открояват две ценности, които формират над полови-
ната от отговорите – образованието и материалното благополучие, следвани от 
семейството и здравето. ромите с преферирано етническо самосъзнание нами-
рат сходство с ценностите при ромите бургуджии, което показва, че в това отно-
шение, независимо от откроените по-горе социални дистанции, те се чувстват 
по-близки до тях, отколкото до българите. По отношение на семейството като 
ценност е налице пълно сходство между нагласите, докато трудолюбието при 

Фиг. 21. Според Вас кои са трите най-важни ценности на основните етниче-
ски и религиозни общности в България
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тях е изместено от оценката за свободата при ромите бургуджии. различията 
се прояввяват и по отношение на религиозността, като турските роми се оп-
ределят като два пъти по-религиозни. те също така смятат себе за по-честни, 
с по-висока степен на образованост и материално благополучие, по-трудолю-
биви. Същото се отнася и по отношение на приятелството. за разлика от тях, 
ромите бургуджии смятат себе си за много по-свободолюбиви и толерантни, 
отколкото хорохане рома.

заКлЮЧение

разпределението на населението по различни етнокултурни и социал-
но-икономически характеристики и формираните модели на пространствена 
сегрегация предизвикват голям интерес и намират широко място както в на-
учните изследвания, така и в политическите дискусии. моделите на простран-
ствена сегрегация предоставят важна информация за многоаспектните отно-
шения между етническите общности. В настоящото изследване са изяснени 
вътрешните факторите, които оказват решаващо влияние върху формирането 
и развитието на ромската градска гетоизирана структура Харман махала. Прос-
транството оказва влияние върху формирането на определено поведение на на-
селението, което го обитава, но също така е налице и обратната връзка – населе-
нието със своето поведение и социални взаимодействия създават и преоформят 
градското пространство.

Периодът на преход е съпроводен със засилване на отрицателните негатив-
ни предразсъдъци и стереотипи, а социалните и пространствените дистанции 
от страна на мнозинството, българите, се увеличават. и обратно, тази дистан-
цираност се наблюдава много ясно и от страна на ромите към мнозинството 
и се изразява в предпочитанията им да живеят настрана от него и да запазят 
своята етнотериториална общност, което се проявява не само по отношение на 
жилищната среда, но и в останалите социални пространства. След отдръпване-
то на социалната държава гетоизацията на ромите все повече се засилва, като 
те сами търсят решение на своите ежедневни битови проблеми и по този начин 
стават все по-малко зависими от държавата и не разчитат на нея. Чрез направе-
ните количествени изследвания се потвърждва, че ако до преди 1989 г. ромите 
работят, учат и споделят еднакви социални пространства съвместно с българи-
те, понастоящем тези връзки са изцяло прекъснати. ромите в Харман махала 
сами търсят и намират изход при осигуряването на доходите в домакинството, 
които в противречие с общоприетите стереотипи за ромите, не се осигуряват от 
държавата. През последните години във връзка с нарасналата емиграция по-го-
ляма част от домакинствата разчитат на финансова подкрепа от роднини, рабо-
тещи в чужбина, или на доходи от неформална търговия. След завръщането си 
от чужбина ромите се чувстват все по-отдалечени и независими от държавата, 
като процесът на капсулиране се засилва и изграждането на невидими стени 
между ромското и заобикалящото го население стават все по-високи. Създава 
се самостоятелна структура, в която ролята на вътрешните социални мрежи, 
лоялността към мястото, вътрешните правила, закони, норми се засилва все по-
вече и повече, и всичко това е резултат от продължителното им съвместно съ-
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ществуване. Силното влияние на вътрешните фактори се потвърждава и от ре-
зултатите от менталното картографиране и високата степен на удовлетвореност 
от квартала, съседите, с които живеят, от това дали биха се преместили и дали 
биха живели на друго място. друго доказателство за това е, че независимо от 
повишаване на социалния статус на жителите на квартала, което е съпроводено 
и с подобряване на финансовото им състояние, те не прекъсват връзката с гето-
изираната структура. Външните фактори, също спомагат за утвърждаването на 
възприетите граници. етническите отношения и социалната покрепа са подси-
лени от функциониращите силни социални мрежи, дългогодишното съвместно 
съжителство, силно развитото чувство за принадлежност към мястото, които 
оказват значително влияние върху териториалното обособяване и концентрация 
на ромското население и върху желанието им да запазят своята идентичност, 
традиции и култура. Високата субективна оценка, която дават жителите на ма-
халата и която е тясно свързана с вътрешните фактори на пространствена сегре-
гация, е резултат и от чувството за сигурност, което изпитват жителите на ром-
ския квартал – нещо, което етническите групи търсят постоянно. много силна 
роля върху формирането на етнотериториалната общност и отдалечаването на 
държавата изиграва изповядваната от нейните членове мюсюлманска религия 
и турският майчин език. тези етнически признаци водят до формирането на 
мисълта за отчужденост на турските роми (каквито са над 90 % от населението 
на Харман махала) освен от мнозинството, но и от останалите ромски групи. 
наблюдава се процес на търсене на нова самоидентификация, на обособяване 
на етническа общност, свързана с турската идентичност. Всички тези процеси 
дават основание да се направи изводът за силното влияние на вътрешните фак-
тори за пространствена сегрегация на ромите при формирането на ггС в гр. 
Пловдив.

разбирането на основните механизми на сегрегацията, на начина, по кой-
то тя се появява и развива, подпомага усилията на политиците за реинтеграция 
на гетоизираните структури в градското пространство. При определянето на 
крайните политики се оформя мнението, че нито разселването, нито строежът 
на жилища решават проблема, а провеждането на мероприятия, съобразени 
с културната идентичност на ромското население, и микронамеса с цел бла-
гоустрояване и постигане на висок стандарт в рамките на общността. Създа-
дените вътрешни социални мрежи имат най-голяма тежест и те трябва да бъ-
дат запазени при бъдещи премествания на ромското население. Всяко бъдещо 
действие на властите трябва да бъде предшествано от теренно проучване, като 
се има предвид, че генезисът и формирането на различните ромски квартали 
се различават, като по този начин влияят върху оценката за жизнената сре-
да. Поради тази причина констатациите от това проучване не могат да бъдат 
прехвърлени механично в други ромски квартали и изследването може да се 
разглежда като пример, подходящ при планиране на една бъдеща намеса на 
местните власти.
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интеграцията на малцинствените групи е въпрос, който засяга всяка една държа-
ва и през последните години става все по-актуален. ромите са регистрирани в редица 
страни, като България не прави изключение. Според данни от преброяването през 2011 
г. техният брой възлиза на 4,9 %, но според експертните оценки на илиева и Бърдаров 
(2019) той е по-висок. Основният проблем е свързан с ниския образователен статус, 
който имат – най-нисък дял на хора, завършили висше образование, и най-висок дял 
при отпадналите от училище. това представлява сериозно предизвикателство пред 
социалната и пенсионната система в страната и е причина за недостига на кадри със 
задоволителна професионална подготовка и висококвалифицирана работна ръка. тези 
факти са предпоставка за създаването на редица мерки и политики, които да интегрират 
ромския етнос в обществото. В редица европейски държави може да се намерят приме-
ри за успешни модели за интеграция на малцинствените групи. Основната цел на пуб-
ликацията е да се проследят и анализират политиките, които се провеждат в унгария, 
испания и Финландия. В България също са налице положителни примери за успешното 
интегриране на ромите, като се акцентира върху иновативния исландски модел, прила-
ган в общ. Стралджа. 

Ключови думи: малцинствена група, ромска етническа група, образование, поли-
тики, исландски модел

EUROPEAN EXPERIENCE IN THE FIELD OF ROMA INTEGRATION AND 
SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE ICELANDIC 

MODEL IN BULGARIA
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Abstract: The Roma ethnic group is spread in many countries, where it is a minority. 
Their ethnic characteristics are complex, because of the specific ethnic stratification they have. 
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The Roma ethnic group is compound of numerous groups, subgroups and metagroups, which 
greatly complicates activities related to their integration into society. They are distinguished 
by low educational level, low labor activity and high unemployment rate. All these problems 
require the preparation of appropriate policies and models to reduce negative trends. There 
are a number of positive examples from European countries and also in Bulgaria. We can 
find such examples in Hungary, which is developing a strong policy for the integration of 
the Roma – in Spain; Slovenia, Czech Republic, Finland, Sweden, etc. There are also such 
positive examples in Bulgaria, one of the most successful of which is in the „St. St. Cyril and 
Methodius“ school, in the city of Straldzha, where under the patronage of the Ministry of 
Labor and Social Policy, during the academic year 2017/2018, the implementation of the so-
called Icelandic model. It is adapted to deal with children leaving school early and increasing 
their interest in the learning process.

Keywords: integration, Roma ethnicity, minorities, Icelandic model, policies

уВОд

В редица европейски държави могат да се намерят положителни примери 
за провеждането на интеграционни политики, които дават различни резултати. 
Все повече държави използват различни модели и механизми в опитите си за 
интеграция на ромското население, даващи значителен напредък в тази област. 
трябва да се подчертае, че ромите имат индийска етнопсихология (характери-
зираща се със специфични обичаи, културни ценности и бит), напълно различ-
на от европейската и опитът да бъдат превърнати автоматично в европейци е 
погрешен, защото историята показва, че това е най-адаптивният етнос в чо-
вешката история. Вече в продължение на седемнадесет века ромският народ е 
прогонван от родните си земи, придвижва се по целия свят, винаги възприема 
част от културните белези, език и религия на етноса, на чиято територия живее, 
и същевременно запазва своя бит и идентичност. изключително важно е да се 
разбере и осъзнае това, защото в противен случай опитите за успешна интегра-
ция биха претърпели пълен неуспех. успешна интеграция е възможна само ако 
специалисти, които познават характерните особености на ромите, както и роми 
учители работят в тази насока. 

Провеждането на интеграционни политики е проследимо и в миналото. 
например, през 1758 г. в австрийската империя чрез първия указ на импера-
трица мария терезия (1740-1780) се прави опит ромите да бъдат принудени да 
преминат към уседнал начин на живот и да преустановят чергарството. импе-
ратрицата и синът й Йозеф II (1780-1790) следват програми и мерки, целящи 
трайно заселване и асимилация на ромите. Основните мотиви за тази политика 
на централизираната държава са стремежът за контролиране на поданиците й и 
интегрирането им в съществуващата икономическа система.

на съвременния етап на развитие на нашето общество се наблюдават реди-
ца примери за успешни модели за интегриране на ромите в европа. Като такива 
примери могат да се посочат унгария, Чехия, Словакия, испания, както и Скан-
динавските държави. България също може да бъде такъв положителен пример 
заради успешното прилагане на т.нар. исландски модел в Оу „Св. св. Кирил и 
методий“, гр. Стралджа, област ямбол. 
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Основна цел на изследването е да се направи подробен анализ на европей-
ските политики и практики в областта на ромската интеграция, както и да се 
разкрият особеностите на прилагания в България исландски модел. 

Предмет на изследване в настоящия труд са различните модели и полити-
ки, които се прилагат в някои европейски страни и дават положителни резулта-
ти по отношение на интеграционните въпроси сред ромите. 

метОди на изСледВане

Въз основа на прегледа на научната литература е изяснена същността на 
ромската интеграция в европа и България. направен е преглед и са анализи-
рани различните европейски политики, практики и модели, които се използват 
в множество държави с компактно ромско население. България не прави из-
ключение – анализиран е приложеният в община Стралджа исландски модел и 
неговата голяма успеваемост, представени са фактите, които подпомагат разви-
тието му и съответно проблемите, които биха възникнали.

методите, които са използвани, са емпирични и теоретични. Първият из-
ползван метод е описателният – той е част от емпиричните изследователски 
методи, чрез който се цели да бъде направено структурирано и детайлно опи-
сание на различните модели и политики, които се прилагат в някои европейски 
страни и дават положителни резултати по отношение на интеграционните въ-
проси сред ромите. Чрез метода на анализ и синтез са анализирани и обобщени 
проучените литературни източници за целите на настоящата публикация. деду-
ктивният метод е приложен на базата на натрупания и анализиран емпиричен 
материал, който трябва да се систематизира, а от него да се изведат всички за-
ключения, формирайки нови резултати.

интеграЦиОнна ПОлитиКа В унгария

една от държавите, които имат успешни интеграционни политики, е унга-
рия. Понастоящем въпросът за интеграцията на ромите е на дневен ред и прио-
ритет за унгарското правителство и то има доста ефективна политика, насочена 
спрямо групите в неравностойно положение, в т.ч. и към ромската етническа 
група. Приобщаването на ромите е в политическата полемика на страната, тъй 
като през последните 20 години прилаганият подход не дава достатъчно добри 
резултати, поради което нараства и натискът от страна на еС. С цел подобря-
ване положението на социалните групи в неравностойно положение, включи-
телно ромите, в унгария са приети различни на брой стратегии и планове за 
действие: Съвместният меморандум за социално включване и приобщаване; 
национални планове за действие; Планове за действие по заетостта; Прави-
телствена програма за мерки и др. тези документи са свързани с насърчаване 
на социалната интеграция на ромите и служат като основа на плана за действие 
на десетилетието на ромите, към което правителството се присъединява през 
2007 г. и публикува стратегия за тяхната интеграция. за да се постигнат па-
ралелно най-добри резултати и ефективност, в рамките на Правителствената 
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програма едновременно са набелязани конкретни мерки, фокусирани директно 
върху ромското население, и мерки, отнасящи се за всички социални групи в 
неравностойно положение. 

В стратегията са отбелязани основните моменти, които са обезпокоителни 
по отношение на ромската интеграция (Messing, 2008), а именно:

1) недостатъци, свързани с пространството (районите и селищата в нерав-
ностойно положение); 

2) Социалните условия (постоянна безработица, ниска степен на образова-
ние, влошено здраве и т.н.), в които живеят групите в неравностойно положе-
ние. 

тези две основни пречки – в социален и пространствен аспект, се имат 
предвид в цялост при вземане на решения и мерки при разглеждане на четирите 
приоритетни области – образование, заетост, жилища и здравеопазване. Основ-
ните цели са постигане на равен достъп до качествено образование, по-добра 
реализация на пазара на труда, подобряване на здравния статус и условията на 
живот. Като хоризонтални аспекти по отношение на приоритетните области са 
споменати дискриминацията и равенството между половете. Освен това е под-
чертана заплахата от засилване на по-нататъшната сегрегация и необходимост-
та от професионално ангажиране на ромите. Без особени детайли са отбелязани 
мониторингът и оценката на мерките, насочени към интеграция на ромите. на-
бляга се на необходимостта европейският земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони да подкрепя в по-голяма степен интеграцията на ромите (Messing, 
2008).

Като добра практика в унгария може да се посочи програмата за обучение 
и стипендии на ромски младежи във висшето образование, прилагана в средно 
училище „ганди“, основано през 1992 г., и в основаната гимназия „д-р амбед-
кар“, основана през 2007 г. в град Сайоказа, Североизточна унгария. Основната 
функция на първото училище е подготовка на учениците за приемането им в ко-
леж. Характерно за етническия му състав е, че е представен предимно от роми 
биши, макар да има представители и на други ромски групи, както и етнически 
унгарци. Основният език, на който се преподава, е унгарският, но в учебната 
програма са заложени задължителни часове по бишки и ромски. Впечатление 
прави, че се набляга върху изучаването на културата (бишката и ромската), как-
то и на хуманитарни и социални науки. Още един полезен елемент, който се 
въвежда, е изграждането на общежитие към гимназията, в което децата, кои-
то нямат финансови възможности или идват от други населени места, живеят 
безплатно при стандартни условия. идеята на унгарското правителство е да се 
изгради подобна система от общежития в цяла унгария. По-значимата цел е да 
бъде създадена ромска интелигенция, която да се превърне в основна задвиж-
ваща сила на ромската интеграция. Целта е чрез образованието да се постигне 
пълен успех, и то по различен път – в мултикултурна среда и посока (Messing, 
2008).  

Още един успешен пример, който може да се посочи, е друго училище 
в унгарския град Печ – Печзаболчкото основно училище, където около 20 % 
от учениците са биши. Самите биши са преместени принудително от гетата 
през 50-те и 60-те години на XX в. голяма гордост за училището е, че почти 20 
% от ромите завършват образованието си, което ги нарежда до постиженията 
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на унгарските им съученици. това е един типичен пример за мултикултурно 
и мултилингвистично обучение – обучение на бишки и ромски език, заедно 
със запознаване с техните специфични културни особености във всички кла-
сове, а не само в тези с представители на конкретната етническа група. други 
дейности, включени в програмата, са следобедни свободни занимания само на 
бишки език, водени от социален работник биш. По този начин, чрез използва-
нето на майчиния език, децата са по-мотивирани да учат и по-лесно усвояват 
материала, но въпреки това са задължени да знаят много добре и официалния в 
страната унгарски език. Организират се и извънкласни занимания по театрално 
изкуство, фолклор (и бишки, и унгарски), градинарство и готварство, при които 
се използват едновременно и двата езика. училището разполага с много добра 
библиотека, много добре обезпечена с книги и отчита рекорден брой посеще-
ния и заемане на книги през последните години. един път в седмицата е осигу-
рен лекар, който провежда беседи с учениците по отношение на тяхното здраве, 
сексуалната и хигиенната им култура (Бърдаров, илиева, 2020).

Още един пример са дейностите на фондация „истинска перла“ за основ-
но изкуство и образование, която работи от 2000 г., с център в Беретьофалу в 
източна унгария. Предлага съоръжения в шест бази по изящно, приложно и 
танцово изкуство за възрастовата група от 6 до 22 години. Броят на обучава-
ните е около 600, от които над 60 % са в неравностойно положение, с висок 
дял на ромски ученици. най-важната им задача е да подпомогнат развитието 
на личността, да компенсират недостатъците със средствата на художественото 
образование. уроците са истински творчески работилници, където възприема-
нето на индивидуалността и идентичността е от първостепенно значение. При-
лагат се много местни иновации и алтернативни методи (кооперативни методи, 
диференциация, индивидуално развитие, проекти, програми за подобряване на 
социалната компетентност). учениците постигат изключителни успехи на ме-
роприятия по рисуване в чужбина и носят 400–500 награди годишно от цял   
свят, редовно са канени на международни семинари и организират обменни 
програми с чуждестранни партньори.

унгария е един чудесен пример за водене на политики в областта на инте-
грацията заради дългогодишния опит, който има, както и заради постоянството, 
с което упражнява тези политики. Свидетелство за добрите практики и моде-
ли, които работят в действителност, са множеството положително реализирани 
проекти, които продължават да съществуват и се налагат като традиционни, не-
разделна част от унгарското ежедневие и общество.

интеграЦиОнна ПОлитиКа В иСПания

В проучването си за възможностите при ромската интеграция Бърдаров и 
илиева (2020) представят още една страна с положителен пример за успешна 
интеграция на ромското малцинство. това е испания, от чието население от 
около 47 млн. д. ромите наброяват между 750 000 и 1 млн. д. Проблемите, с 
които се сблъскват управляващите там, са сходни с тези на останалите държави 
с компактно ромско население – нисък образователен и социален статус, висока 
престъпност, социална и пространствена сегрегация и др. 
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за целите на интеграционната политика през 2000 г. в държавата се създава 
специализирана програма Acceder, която има свой годишен бюджет, възлизащ 
на няколко 1 млн. евро и чиято основна цел е повишаването на трудовата зае-
тост сред ромското малцинство. Програмата присъства в 14 испански региона 
и 62 служби по заетостта. тя е съвместна инициатива на испанските държавни 
структури и фондация FSG (Fundacion Secretariado Gitano), която функционира 
повече от 30 години (официално регистрирана през 1982 г.) и основната й цел е 
подобряване живота на ромите чрез повишаване на трудовата им заетост, обра-
зователния и социалния им статус, както и подпомагане при включването им в 
испанското общество. 

Според Бърдаров и илиева (2020) дейностите на програмата Acceder са 
насочени към три конкретни направления. 

Първото направление е насочено към включване на ромите на пазара на 
труда чрез редица програми, курсове за квалификация и преквалификация. 

Второто направление е насочено към работодателите – чрез сключване на 
трудови договори с роми, преминали през такъв тип обучение. и в двете на-
правления се правят опити за полово равнопоставяне. една от причините за 
последното е консервативната ромска традиция момичетата да се женят на 13-
15 години, което води до отпадането им от образователната система, вследствие 
на което не достигат до пазара на труда. 

третото направление е с акцент върху ромската идентичност и култура, 
възприемането й от страна на испанското общество чрез позитивните елементи 
в нея, т.е стремежът е чрез медийни и рекламни кампании, включително и в 
социалните мрежи, да се постигне една различна интеркултурна среда, в която 
различните етноси да се познават помежду си, а по този начин да се разбират 
взаимно и оценяват силните си качества. Финансовите инструменти на програ-
мата са основно от европейския социален фонд, като тя е подпомогната и от 
испанските правителствени служби и средства на фондацията. Acceder е оце-
нявана в научните изследвания като една от най-ефективните инициативи за 
заетост и с най-голямо влияние на социалното включване на ромската общност. 
резултати от програмата показват, че за периода 2000–2007 г. бюджетът на про-
грамата е 62 700 000 евро, за 2008–2015 г. е 63 324 339 евро и за 2016–2019 г. 
е 37 814 164 евро. Общо от програмата за периода 2000–2017 г. са обхванати 
98 864 участници, като 68 % от тях са роми, проведени са 6525 обучения и ква-
лификационни курсове, сключени са общо 74 792 трудови договора, от които 
47 % са трудови договори с роми под 35-годишна възраст, реализирани са 1190 
проекта за самонаети роми. Общо за периода по програмата е намерена работа 
за 27 630 роми, от които 53 % са жени, и са подписани 2102 споразумения с 
компании в испания, като общо на програмата са съдействали над 19 000 ком-
пании. 

Само за 2017 г. в програмата са записани 16 831 участници, сключени са 
5374 трудови договора, обучени са 4676 д. и е намерена работа на 3422 д. От 
работодателите, които са наели лица по програмата, 42 % са в областта на тър-
говията, 24 % – на здравеопазването, 21 % – в сектора на услугите, 4 % – в 
риболовната индустрия. 

за образователните успехи на Acceder говори фактът, че почти всички ром-
ски деца са обхванати в началното училище, а грамотността сред ромите се 
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е повишила до 85 %. Според условията на програмата всеки възрастен ром, 
който изпрати детето си в начално училище, получава достъп до финансова 
помощ, както и възможност за получаване на кредит или да закупи собствено 
жилище на преференциални цени. Също така голяма част от ромите получава 
достъп до здравни услуги. Към програмата се обръщат и останали без работа 
членове на ромската общност, която ги включва в своите многобройни курсове 
за преквалификация, а след това се ангажира да им потърси нова работа. Смята 
се, че за тези 17 години действие на програмата значително са подобрени со-
циално-битовите условия на живот на ромите, намален е процентът на живе-
ещите в гета, а над 50 % от тях живеят в собствени законни жилища (илиева, 
Бърдаров, 2020). 

Положителните резултати от прилагането на програма Acceder са постиг-
нати чрез прилагането на различни методи, с финансовата подкрепа на евро-
пейско и национално ниво и се изразяват в повишаване на образованието, ак-
тивна дейност по отношение на трудовата заетост, подобрени условия на живот 
и една постепенна интеграция. Ключът за успеха обаче на тези механизми се 
корени по-дълбоко – в няколко основно опорни точки, сред които на първо мяс-
то е съществуването дълго във времето на такава организация, политическата 
подкрепа, без значение от управляващата политическа сила, постоянната рабо-
та по осите на образованието и заетостта на ромите в страната и накрая, но не 
на последно място – постепенната промяна на стереотипите спрямо представи-
телите на ромската етническа група.

ФинландСКи интеграЦиОнен мОдел

Според Брошура на министерство на социалните политики и здравеопаз-
ването във Финландия (2004) ромите пристигат във Финландия през Швеция, 
балтийските страни и русия през XVI век. 

Финландия е държавата с една от най-успешните политики за интеграция 
на малцинствените групи, която доказва през годините, че притежава и една от 
най-ефективните образователни системи в света. През 2000–2002 г. национал-
ния съвет по образование осъществява широкообхватен национален проект за 
ромско начално образование. Според изследване само 2 % от ромските деца по-
сещават предучилищно обучение. ролята на това обучение е важна за тях, тъй 
като то смекчава културния шок в училище и ги снабдява с по-добри езикови 
умения за участие в училищната работа. местните власти и ромските органи-
зации се стараят да предоставят ефективна информация на ромските родители 
относно правото на предучилищно образование за шестгодишните. развитието 
на ранното образование на ромски деца се инициира чрез национални и местни 
програми. Според цитираната по-горе брошура „Финландският език, който се 
говори в ромски домове, често е комбинация от финландски и ромски език, 
поради което финландският речник на ромските деца често е ограничен в срав-
нение с речника на други деца на същата възраст. националната програма за 
ранно образование и грижи обръща специално внимание на финландското и 
ромското езиково развитие на ромските деца. неадекватното владеене както на 
ромски език, така и на финландски прави уязвими по отношение на социалното 
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изключване. Проявата на социалното изключване на децата трябва да бъде за-
белязано и решено своевременно.“

Чувството за идентичност на ромските деца може да бъде укрепено в дет-
ските градини, което им позволява да се изразяват по начини, характерни за 
тяхната култура. някои ромски езикови и културни песни и истории са създаде-
ни за използване в ранното образование и грижи. Образованието и обучението 
на служителите в детските заведения може да им помогне да разберат по-добре 
спецификата на ромската култура. доказано е, че включването на ромски чле-
нове в персонала на детските градини увеличава атмосферата на толерантност 
и кара ромските деца да се чувстват по-добре, като у дома си.

Посещаемостта в училище от ромски деца се подобрява, но проблемите 
остават. децата могат да открият културни различия между дома и училището 
и е важно да се справят добре в училище, за да разберат положителното вза-
имодействие между класната стая и дома. за да се засили техния интерес и 
да продължат образованието си, е необходимо е да се засили доверието на ро-
дителите им в училищата и учителите. Комуникацията и позитивните нагласи  
трябва да бъдат повишавани както в дома, така и в училище. участието на ром-
ски родители в училищни дейности създава усещане за сплотеност и намалява 
вероятността учениците да почувстват, че съществува конфликт между дома и 
училището. училищата трябва да положат повече усилия в подкрепа на култур-
ния произход на ромските деца.

Според Granqvist (2020) обучението на учители цели да повиши осведоме-
ността им за малцинствата. изисква се учебният материал да включва инфор-
мация за ромското малцинство, тяхната култура и история. ромските ученици 
могат да учат ромски като майчин език в продължение на два часа седмично 
или ако позволяват ресурсите, могат да получат пълно обучение на техния май-
чин език. Понастоящем теоретично е възможно учениците да положат матури-
те си в гимназията на ромски като втори майчин език. Все повече млади роми 
кандидатстват за допълнително образование. днес повечето от тях посещават 
професионално училище, гимназия и университет. Особено важно е да насър-
чават онези, които не кандидатстват за допълнително образование след средно 
училище. учебните насоки, предоставяни от средните училища, и консулта-
циите за допълнително образование, предлагани от бюрата по труда, играят 
важна роля за изясняване на наличните възможности за обучение за младите 
роми.

Според финландската интеграционна политика (2019) „ромите са една от 
най-големите групи от населението, подложени на дискриминация в европа и в 
световен мащаб. По-голямата част от ромите живеят на линията на бедността, 
а омразната реч и насилието срещу ромите нарастват. за образованите роми е 
много трудно да си намерят работа поради силно негативните предразсъдъци. 
Бариерите пред заетостта подкопават напредъка, постигнат в повишаването на 
образователното ниво на ромите и тяхното доверие в мерките за приобщаване. 
Социалният статус и дискриминацията на ромите са засенчени в публичните 
дебати от имиграционните теми. достъпът до политическо застъпничество 
сред ромите чрез националните органи за вземане на решения често е много 
лош в различни страни, подчертавайки значението на застъпническата дейност 
на европейско ниво.
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Политиката на Финландия по отношение на ромите се фокусира върху за-
стъпническа дейност в европейските институции. Освен това правата на ромите 
се насърчават чрез системата на ООн за правата на човека и някои препоръки. 
Страната е една от водещите политически и финансови поддръжници на евро-
пейската политика за ромите. международната политика за ромите на страната 
подчертава както подобряването на социалните условия, така и равните права и 
включването на ромите. Финландската държава подкрепя по-специално подо-
бряването на статута и правата на ромските жени на стария континент. Водещи-
ят принцип и посланието на Финландия е, че ромите и ромските организации 
трябва да бъдат консултирани по отношение на политиките на европейските 
организации в това отношение. дейностите в страната се ръководят от прави-
телствената резолюция, въз основа на която през 2011 г. е публикуван наръчни-
кът за европейската политика за ромите. 

Основните области на европейската политика на Финландия за ромите са:
– премахване на бариерите пред достъпа до заетост сред ромите; 
– актуализиране на средствата за европейска политика за ромите и използ-

ване на цифровизацията, технологиите и социалните иновации за по-голямо 
включване на ромите; 

– засилване на политиката на европейските организации по отношение на 
ромите и достъп до влияние сред ромите; 

– овластяване на ромските жени и подпомагане на мотивирани дейности 
на всички нива; 

– засилване на фундаменталната перспектива и перспективата за права-
та на човека като част от европейската политика за ромите (Finland’s National 
Roma Policy, 2019).

„националната политика за ромите очертава някои добри практики, раз-
работени в интерес на насърчаването на благосъстоянието, равенството и при-
общаването на ромите. доказани оперативни модели са разработени в различ-
ни проекти със съфинансиране от еС, както и финансиране от Финансиращия 
център за социални грижи и здравни организации. за да се утвърдят моделите 
като част от обичайните процедури на различни сервизни системи, се изисква 
информация за разработените модели, резултати от получения опит, активно 
приложение и миграция в различни операционни среди на вече съществуващи-
те модели. Вместо обширни финансови разходи, много от представените моде-
ли разчитат на стратегически подход и намерението да подобрят настоящите 
услуги и да развият практики и форми на сътрудничество, които надхвърлят 
секторните граници.“ (Finland’s National Roma Policy, 2019).

Финландия е безспорен пример за провеждането на една наистина успешна 
интеграционна политика, развита в различни области. Приетите мерки са раз-
гърнати както по отношение на повишаването на образователния статус, така и 
в социално отношение. методите имат за цел и да подобрят общите условия на 
живот и да сведат до минимум различията между етническите групи в страната. 
Факт е, че страната има и една от най-успешните образователни системи, нари-
чана още „образователно чудо“ и е насочена към обучение, подпомагащо раз-
витието и бъдещата реализация на децата чрез иновативни, много различни и 
нетипични похвати. Като пример можем да посочим, че учениците и студентите 
във Финландия имат равен и напълно безплатен достъп до образование, в т.ч. и 
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до висшето; нямат стандартизирани тестове и домашни; развиват се на принци-
па, че на първо място е сътрудничеството, а не конкуренцията; децата започват 
по-късно училище (на 7 години, без предучилищна) и са напълно свободни, ли-
шени от стрес и напрежение да изберат и да продължат образованието си както 
те предпочитат. именно тук отново ще отбележим, че от изключителна важност 
в интеграционният процес, а и не само, е доброто образователно равнище, кое-
то най-вече подготвя учениците и студентите за предстоящия им трудов живот. 
Поради тази причина като ключов фактор, на който трябва да заложим най-мно-
го усилия и средства, е подобряване качеството на образованието, достъпът и 
учебната база.  

интеграЦиОнни мОдели В България. иСландСКи мОдел

използването и прилагането на европейския опит в областта на интегра-
цията на ромите е от голямо значение за България поради факта, че в страна-
та ни едно от основните малцинства е ромското. В своя публикация Traykov и 
Tsvetkov (2019) отбелязват резултатите от проведеното от нСи (2012) изследва-
не на тенденциите на раждаемостта в страната, според което жените от ромска-
та и турската етническа група имат най-висок брой родени деца. на тази висока 
раждаемост се дължи непрекъснато нарастващият брой на ромската етническа 
група и необходимостта от работещи интеграционни модели. 

редица държави демонстрират положителни примери за справянето с про-
блемите, които възникват сред етническите малцинства на техните територии. 
именно поради тази причина може да се заключи, че в България има някои 
много успешни и работещи модели. 

единият от примерите е град Стралджа – Оу „Св. св. Кирил и методий“, 
където е приложен т.нар. исландски модел. Проектът стартира през учебната 
2017–2018 г. в основното училище, в което преобладава ромско население и 
един от основните проблеми е свързан с неприсъствието на децата и масовите 
им бягства след първи и втори час. най-важната част от модела е обхващането 
на децата в спортни занимания и различни видове изкуства, за които плаща 
общината. изградена е материално-техническа база в училището, качествена, 
модерна, за да бъде привлекателна за учениците и са наети треньори и инструк-
тори. По този начин 100 % от учениците са обхванати в извънкласни занимания. 
Положителните резултати са налице още след първата учебна година и така 
проектът продължава да работи и до днес, като се надгражда всяка година и 
дава изключително позитивни резултати. 

Бърдаров и илиева (2020) представят подробно исландския модел, чието 
използване започва през 1991 г. в исландия, държава, която се характеризира 
с високо развита, с успешна икономика, образование и висок стандарт на жи-
вот. Поради някои особености обаче, като например климатичните условия и 
географското положение, съществуват проблеми, непонятни за хората от други 
географски ширини – проблемът с алкохолизма, използването на наркотични 
вещества и агресията сред представителите на младото поколение и най-вече на 
учениците. Като за целта се създава програма, която да подпомогне и ограничи 
разпространението на този проблем. 
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Според Sigfusdottir et al. (2008) исландският модел е теоретично обосно-
ван, чрез получените на терен резултати за превенция на употребата на алкохол 
и наркотични вещества в юношеска възраст. моделът е изграден от сътрудни-
чеството между политици, учени, практика на терен и жители в исландия. ин-
тервенцията се фокусира върху намаляване на рисковите фактори, като съще-
временно се цели и укрепване на родителската, училищната и социалната среда 
като защитни фактори.

успешният модел „Youth in Iceland“ (младежта в исландия) показва, че 
най-важно за правилното развитие на младежите и интеграцията на младежите 
от рискови групи е тяхното ангажиране в занимания по спорт и изкуства на 
екипен принцип. Причините са както психологически, така и технологични. В 
съвременния свят поради развитието на технологиите младежите все повече се 
изолират и вместо истински, живеят онлайн. това води до крайни форми на от-
чуждение, изолация и редица психични отклонения. младежите имат огромна 
нужда от комуникация „лице в лице“ и физическа дейност, която поради диги-
талните условности на днешния свят те не могат сами да организират. затова са 
необходими такива проекти и програми, в които да бъдат ангажирани. Фактът, 
че този модел се прилага в Будапеща, талин, Кьолн, показва, че той е полива-
лентен и може да бъде адаптиран почти навсякъде в европа. 

град Стралджа е с население около 6500 д., от които около 50 % е ромско, 
живеещо в две съседни махали. Общинската управа в лицето на кмета г-н ата-
нас Киров и зам.-кмета г-н гроздан иванов откликват на идеята на мтСП за 
прилагането на интеграционния образователен модел на ромското население 
в града. Прилагането започва през учебната 2017–2018 г. в Оу „Св. св. Кирил 
и методий“, което е в едната ромска махала. Общият брой на учениците по-
настоящем е 121 д. Първоначално е направена анкета, с която да се установи 
към какви занимания в областта на спорта и изкуствата имат интерес всички 
ученици от училището. Проведени са редица разговори с учениците и учители-
те, за да се очертаят интересите на децата към спорт и изкуство. Общината на-
значава на трудов договор шестима ромски медиатори от махалата, чиято роля 
е да подпомагат учебния процес, като сутрин събират децата от домовете им и 
ги водят до училището. те непрекъснато дежурят в коридорите и двора и след 
учебните часове ги придружават до залите и терените за извънкласни занима-
ния и след това до домовете им. Като част от проекта общината отпуска сред-
ства за ремонт на двора и оградата на училището, да се изгради футболен терен 
в рамките на училищния двор, да се реновират и преоборудват зали в учили-
щето за спортни занимания и занимания по различни видове изкуства. Потър-
сени и намерени са треньори, учители и инструктори с необходимия профил. 
През първата учебна година момчетата са обхванати в спортни занимания по 
футбол и бокс, а момичетата – волейбол и в мажоретен състав, а в областта на 
изкуствата момчетата са групирани в занимания по свирене на духови и ударни 
музикални инструменти, а момичетата по народни танци. Цялото финансиране 
на проекта се осъществява от общинската управа на Стралджа, а реалното му 
изпълнение – чрез съвместните дейности на екипа от министерство на тру-
да и социалната политика и ръководството на Оу „Св. Св. Кирил и методий“. 
участието на децата в тези извънкласни занимания е абсолютно безплатно – по 
проекта са осигурени също така екипи и помагала за всички деца в зависимост 
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от заниманията, в които са  записани. единственото условие децата да участват 
в тези извънкласни занимания е да присъстват от първия до последния учебен 
час в училище. В случай че някое дете е отсъствало по различна причина или е 
избягало от един единствен час, то не се допуска до тези занимания. интересът 
на децата към извънкласните занимания е значителен и стимулира интереса им 
към образователния процес. Само за една години реално е постигната с 40 % 
повишена посещаемост на децата в училището. Без изключение учителите от-
белязват и значителния прогрес в усвояването на учебния материал и нараства-
не на интереса на децата към него. успоредно с това общинската администра-
ция съдейства и за временна и постоянна трудова заетост на родителите, чиито 
деца посещават тези извънкласни занимания, като в момента развива няколко 
идеи за социално предприемачество в областта на земеделието и консервната 
промишленост, в които общината има значителни традиции. 

В края на първата учебна година е проведено мониторингово анкетно про-
учване, за да се установи дали децата са в правилните групи, или е необходимо 
някои от тях да бъдат преместени в други групи по спортни занимания или 
занимания по изкуство. Като част от проекта се осъществяват както спортни 
срещи на отборите и училището, така и възможности за участие в различни му-
зикални и театрални фестивали. Всяка следваща учебна година се добавят нови 
извънкласни занимания и се обновява и разширява цялостната инфраструктура. 
добавено е народно пеене за всички ученици, както и волейбол за момчетата, 
и лека атлетика за момичетата. Вече има и сериозни постижения, като три от 
момчетата са привлечи в ЮФО на ФК „ямбол“ и има момчета и момичета с 
награди от национални музикални фестивали. 

В заключение може да се обобщи, че ефектът от прилагането на исланд-
ския модел е много положителен. Свидетелство за това са получените резулта-
ти, както и самите нагласи на ученици, родители и учители. Високият процент 
за посещаемост на учениците в училище е сред най-добрите постижения на 
модела. Освен това е важно да се отбележи, че въпреки логиката на етническите 
особености на ромската група, децата да привличани най-много от часовете по 
физическо възпитание и музика, но имат интереси и в областта на математика-
та, което също е добър резултат.

извънкласните дейности в спорт и изкуства по исландския модел са из-
ключително харесвани от учениците. Общото заключение, което може да бъде 
дадено е, че моделът е много успешен, децата го харесват и той води до пови-
шаване интереса към училището като цяло.

заКлЮЧение

ромският етнос е един от етносите, които са подложени най-дълго време на 
омраза, расизъм, преследвания и който все още става жертва на предразсъдъци, 
обиди и сегрегация.

ниските доходи и липсата на постоянна работа водят до социално изоли-
ране от обществото и най-вече пространствена сегрегация на самите ромски 
общности, в т.нар. гета. В тях липсват подходящи социално-битови условия, 
на практика липсват градска и транспортна инфраструктура, а незаконното 
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строителство е широко разпространено и представлява огромен проблем. тези 
предпоставки ясно очертават позицията на ромите в обществото. за съжаление, 
митовете и предразсъдъците все още оказват сериозно влияние върху отноше-
нието към тях и от тях към останалите общности в страната. именно заради 
това ние смятаме, че една мащабна, разгърната и постоянна интеграционна по-
литика би спомогнала за постигането на желаните цели.

именно образованието е ключът към интегриране на ромската общност в 
България. доказателства за това са множеството примери от европейските дър-
жави с ромско малцинство, както и някои от България и най-вече разгледаният 
исландски модел в гр. Стралджа. изводите, които можем да направим от всич-
ки тези примери, е, че на първо място се залага много сериозно на повишаване 
на образованието и задържане на учениците в училище. От всички проучени из-
точници може да се направи заключение, че в политиките си държавите залагат 
много по-дългосрочни цели. те са свързани не само с обучението на учениците, 
но и с квалифицирането и преквалифицирането на население от по-високите 
възрастови групи. Положително е и полагането на грижи за възрастните хора, 
които нямат близки или са в неравностойно положение. именно чрез образо-
вателния подход се цели подобряване в сферите на взаимопомощта, здравео-
пазването и социалното включване. Смесеният тип училища би спомогнал за 
сближаването в социално отношение чрез практикуването на общи дейности. 
наличие е един важен детайл – фактът, че ромите притежават сложна вътреш-
на социална стратификация. това е причина за неуспех на каквато и да била 
интеграционна политика, ако не се приема като решаващ фактор. затова сме 
убедени, че за да бъдат изработени реално действащи и успешни интеграцион-
ни политики спрямо ромите, трябва да има добре подготвени експерти, които 
да работят на терен и да познават в детайли сложната специфика на ромската 
стратификация и йерархичност, както и спецификата на ромската душевност и 
начин на мислене.

Вътрешното разделение сред ромската общност е много специфично, спаз-
ват се определени традиции и йерархия. Самите представители се различават 
коренно помежду си, именно поради тази не е приложим единен подход в ин-
теграцията. При тези обстоятелства познаването на ромските субгрупи е от из-
ключителна важност, при детайлен анализ на техните специфични вътрешни 
обичаи и традиции би могло да се дефинира и приложи подход, който е доста-
тъчно ефективен. Позитивните примери в България, които могат да се открият, 
се прилагат на локално ниво и съответно би било необходимо да бъдат модифи-
цирани според групата, към която се прилагат. такъв е примерът с изключител-
но успешния исландски модел, приложен в община Стралджа и даващ отлични 
резултати през цялото време на дейността си. В този си вид той обаче може да 
не бъде ефективен на друго място и именно поради тези специфични особе-
ности смятаме, че интеграционната политика трябва да бъде много по-гъвкава 
и практически приложима.



126

Л И Т Е РАТ У РА

Илиева, Надежда. 2013. ромите в България – брой и локализация от Освобождението 
(1878 г.) до началото на ХХІ век. С., Бан, с. 81 .ISBN 978-954-9649-09-3.

Илиева, Н., Г. Бърдаров. 2020. (не)възможната ромска интеграция. С., изд. Фридрих 
еберт, с. 32-36, ISBN 978-954-2979-58-6. 

Илиева, Н., Г. Бърдаров. 2019. Хоризонт 2030. демографски тенденции в България. 
изд. Фридрих еберт, 30-31 с.

Bardarov, G., K. Petrova-Hristova. 2020. Successful practices in the integration of the Roma 
population in Bulgaria. In proceeding Geobalcanica 2020, p. 415-422, ISSN 1857-7636.

Granqvist, К. 2020. Critical evaluation of Romani inclusion strategies in Finland and 
Sweden. Journal of Contemporary European Studies, p. 39-41.

Messing, V. 2008. Good practices addressing school integration of Roma/Gypsy children in 
Hungary, р. 2-6, 10-11.

Sigfusdottir, I., T. Thorlindsson, Al. Kristjánsson, K. Roe, J. Allegrante. 2008. Substance 
use prevention for adolescents: The Icelandic model, Health Promotion International, 
р. 13.

Traykov, T., K. Tsvetkov. 2019. Trends and specifics in the reproductive behaviour of the 
bulgarian population at the begin-ning of the 21-st century, известия на Българското 
географско дружество, т. 41., 45 с.

*** Finland’s National Roma Policy (ROMPO) 2018-2022, PUBLICATIONS OF THE 
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH, 2019.

***Finland´s Romani People, Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health, 
Helsinki, 2004.



127

БългарСКа аКадемия на науКите • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПрОБлеми на геОграФията • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2022 • Sofia

ОЦенКа на ВътреШнОрегиОналните разлиЧия 
В туризма В СеВерен Централен региОн

Десислава Вараджакова1, Кристина Гърциянова2

DOI: 10.35101/prg-2022.3-4.8

туризмът генерира значителен дял от брутния вътрешен продукт на България. на-
личието на разнообразни антропогенни и природни туристически ресурси, гъвкавата 
туристическа политика и реклама са предпоставка за позиционирането на страната на 
международния туристически пазар и развиване на вътрешния туризъм. независимо от 
туристическия потенциал в някои региони приходите от туризъм могат да бъдат увели-
чени. В настоящата статия са разгледани вътрешнорегионалните различия в развитието 
на туризма в Северен централен регион. направен е сравнителен анализ по области на 
наличието на туристически ресурси, на транспортната достъпност като фактор за раз-
витието на туризма и проучване на дейността на местата за настаняване – техния брой, 
капацитет, заетост, категория, посещения на български и чуждестранни граждани, при-
ходи. резултатите могат да бъдат полезни при изготвянето на стратегически документи 
за регионално развитие и преодоляване на последиците от пандемията и други кризи.

Ключови думи: Северен централен регион, туризъм, вътрешнорегионални разли-
чия

ASSESSMENT OF THE INTRA-REGIONAL DISPARITIES 
IN TOURISM IN THE NORTH CENTRAL REGION
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Abstract: Tourism is one of the most highly developed economic activities with a 
significant share of Bulgaria’s gross domestic product. Despite the presence of diverse 
anthropogenic and natural tourism resources throughout the country, tourism revenues in some 
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regions can be increased. The main goal of the article is to evaluate the development of tourism 
in the provinces of the North Central region, where the number of accommodation facilities 
is significantly smaller compared to the rest of the country and it’s greater only compared to 
the North-West region - one of the most economically underdeveloped. The subject of the 
research are the tourist resources, the accommodation facilities, the number of tour operators 
and travel agencies and transport accessibility, as a prerequisite for the development of tourism 
in the provinces covered by the North Central Region. This publication traces which of the 
areas have the greatest potential for the development of tourism, as an opportunity to diversify 
the regional economy. The assessment made shows that their specialization is determined 
by their geographical location in two tourist areas, namely the Danube and Stara Planina. 
The development of the transport network and accessibility to resources is decisive for the 
attendance of the sites. In the North Central region, only about 9% of the accommodation 
places in the country are located, and 70% of them are low-category with 1 and 2 stars. About 
43% of the beds are in the Veliko Tarnovo region, and in Razgrad and Silistra provinces they 
are the least - only about 7%. The measures that are recommended to be taken to increase the 
economic efficiency of the tourism activity in the region are related to the implementation of a 
more aggressive marketing and advertising strategy, participation in national and international 
tourist fairs, increasing the quality of service and the qualification of those employed in the 
tourism industry by province and regional level.

Keywords:  North Central Region, tourism, intra-regional differences

ВъВедение

туризмът е една от най-силно развитите икономически дейности. По дан-
ни на Световната туристическа организация към ООн и Световната търговска 
организация преди развитието на пандемията от COVID-19 през 2019 г. той със-
тавлява 7 % от международната търговия, като по приходи се нарежда на трето 
място, само след продажбите на горива и продукти на химическата промишле-
ност и преди автомобилната индустрия и храните (UNWTO, 2020а). През 2020 
г. в резултат на негативните последици от здравната криза в световната търговия 
средният спад в областта на услугите е 18 %, а на туризма е 69 % (WTO, 2022). 

туризмът заема приоритетно място в икономиката на България. В периода 
2010–2019 г. генерира между 10 % и 12 % от БВП и съставлява над 40 % от об-
щия дял на износа на услуги и формира над 14 % от общия експорт на страната. 
Приходите от един входящ турист са между 440 и 590 $. България е на 20-то 
място по пристигания на туристи и на 24-то място по приходи от туризъм за 
2019 г. от общо 49 страни в европа, за които се води статистика от Световна-
та туристическа организация към ООн (UNWTO, 2020б). Преди пандемията 
посещенията на чуждестранни граждани в България бележат устойчив ръст 
от около 1 % годишно, като през 2018 г. достигат пик от над 12 млн. Поради 
ограниченията за пътувания през 2020 г. те спадат на около 5 млн., но въпреки 
това през 2021 г. отново нарастват и достигат 7 млн. (нСи, 2022а). В страната 
оперират 3335 места за настаняване. 

Поради значимостта на туризма за българската икономика основната цел на 
статията е да се направи сравнителен анализ на развитието на туризма в отдел-
ните области на Северен централен регион, в който легловата база е значително 
по-малка спрямо останалите в страната и нейният брой е по-голям единствено 
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спрямо Северозападен регион – един от най-слабо развитите в икономическо 
отношение. В настоящата публикация се проследява и кои от областите имат 
най-голям потенциал за развитие на туризма като възможност за диверсифи-
циране на регионалната икономика. Предмет на изследване са туристически-
те ресурси, местата за настаняване, броят на туроператорите и туристическите 
агенции и транспортната достъпност като предпоставка за развитието на ту-
ризма в областите, които обхваща Северен централен регион. Поради силния 
ефект на пандемията от COVID-19 върху туризма както в световен, така и в 
локален мащаб, процесите и тенденциите, развиващи се преди здравната криза, 
са отразени посредством данните от 2019 г., а последиците от ограниченията в 
пътуванията – чрез данните от 2020 г. и 2021 г.

СеВерен Централен региОн – ОБЩа ХараКтериСтиКа 
и админиСтратиВнО-теритОриалнО деление

териториалният обхват на Северен централен регион включва областите 
Велико търново, габрово, разград, русе и Силистра. Площта му е 14 668 km2, 
което представлява 13,2 % от територията на страната. на север граничи с ре-
публика румъния, а във вътрешността на страната – със Северозападен, Южен 
централен и Североизточен регион. Обхваща части от дунавската равнина, 
Предбалкана и Централна Стара планина, като 23,6 % от площите му са горски, 
5,1 % – урбанизирани, а останалите са земеделски. Основните икономически 
дейности, развиващи се в Северен централен регион, са в областта на маши-
ностроенето, фармацевтичната, специалната, химическата и хранително-вку-
совата промишленост, шивашкото производство и услугите. Коефициентът на 
заетост на населението през 2020 г. за региона (68,3) е равен на средния за стра-
ната, като най-висок е в област Велико търново (75,9) и най-нисък е в област 
Силистра (54,1). заетите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ преди 
пандемията през 2019 г. са 7689 души, а през 2020 г. са 5895, което съставлява 
приблизително 6,5 % от  заетите с тази дейност в страната. Около 67 % от тях 
са в областите Велико търново и русе.   

В границите на област Велико търново са включени общините Велико 
търново, горна Оряховица, елена, златарица, лясковец, Павликени, Полски 
тръмбеш, Стражица и Сухиндол. Областта обхваща 336 населени места, от кои-
то 14 града. заема площ от 4661,57 km2 и е с население 225 674 (към 31.12.2021 
г.) (нСи, 2022б). град и община Велико търново показват реални признаци на 
икономическо и демографско съживяване (илиева, Бърдаров, 2021). Областта 
предлага отлични възможности за туризъм, тъй като административният център 
на областта е столица на средновековната българска държава. историческата 
значимост на града го обуславя като дестинация за градски туризъм, който е 
един от най-бързо развиващите се видове след 70-те години на XX век (Пенко-
ва, 2008). В областта се намират над 140 паметника на културата с национално 
значение, които са 15 % от всички в страната, а от тях 67 % са разположени в 
община Велико търново. В планинската и полупланинската част на областта 
поради наличието на разнообразен дивеч се развива ловен туризъм, а в общини-
те лясковец и Сухиндол – известни със своите вина, е развит виненият туризъм 

9 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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(Официален сайт на областна администрация Велико търново). В област Вели-
ко търново функционират 38 туроператора и туристически агенти.

Област габрово включва четири общини – габрово, дряново, Севлиево и 
трявна. Обхваща 349 населени места, от които пет града. заема площ от 2026 
km2. населението ѝ към 31.12.2021 г. е 103 404 души, т.е. по площ и население 
е два пъти по-малка от област Велико търново. габровска област се характери-
зира с разнообразен полупланински и планински релеф, който благоприятства 
практикуването на зимни спортове, а през лятото осигурява възможности за 
развитие на познавателен и алтернативен туризъм, както и на нови модерни 
форми като слоу туризъм, при който хората бягат от забързания и шумен ритъм 
на живот в големите градове (Varadzhakova, 2017; Varadzhakova, 2018с). От из-
ключително значение за областта са двете защитени територии, които попадат 
в границите на област габрово – национален парк “Централен Балкан” (серти-
фициран PAN Parks) и Природен парк “Българка” (Официален сайт на областна 
администрация габрово). В област габрово функционират 22 туроператора и 
туристически агенти.

В област разград влизат седем общини – разград, исперих, Кубрат, завет, 
лозница, Самуил и Цар Калоян. Общата площ на територията ѝ е 2639,744 km2 с 
общо 104 населени места, от които 6 са градове. населението ѝ към 31.12.2021 г. 
е 107 764 души. Характерно за областта е високият процент на земеделските 
територии, които заемат 70,7 % от площта на областта, при средна стойност за 
страната 58,7 %. В област разград са регистрирани около 1200 недвижими па-
метници на културата, като в нея се намира един от деветте обекта в България, 
които са под закрилата на ЮнеСКО – тракийската гробница при с. Свещари 
(Официален сайт на областна администрация разград). В област разград функ-
ционират 6 туроператора и туристически агенти.

Област русе включва седем общини – Борово, Бяла, Ветово, две могили, 
иваново, русе, Сливо поле и Ценово. заема площ от 2895,954 km2. има 83 на-
селени места, от които 9 са градове. населението на областта е 209 084 души. 
туристическият продукт в област русе се характеризира с краткотрайни пъту-
вания, уикенд туризъм, събитиен и бизнес туризъм. Основният туристически 
поток идва от круизния туризъм. най-значимите туристически обекти са кон-
центрирани в общините русе и иваново. град русе, известен като „малката 
Виена“, е привлекателен със своята уникална архитектура от края на ХІХ и 
началото на ХХ век в стил „необарок” и „сецесион” (Официален сайт на об-
ластна администрация русе). ивановските скални манастири са един от деветте 
български паметници, включени в Списъка на световното културно наследство 
на ЮнеСКО. В област русе функционират 47 туроператора и туристически 
агенти.

Област Силистра обхваща седем общини – алфатар, главиница, дулово, 
Кайнарджа, Силистра, Ситово и тутракан. заема площ от 2851,1 km2 и е с насе-
ление 104 869 души (нСи, 31.12.2021 г.). В областта има 118 населени места, 
от които 5 са градове. туризмът не е значим стопански сектор на територията на 
общините в област Силистра. Ориентиран е към слабо-интензивни дестинации 
и краткосрочни посетители, въпреки че разполага с разнообразни туристически 
ресурси – културни, исторически, археологически и природни (Областна стра-
тегия за развитие на област Силистра 2014-2020). тук е един от двата природни 
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обекта в България, включени в Списъка на световното културно и природно 
наследство на ЮнеСКО – Природен резерват „Сребърна“. В област Силистра 
функционират само 3 туроператора и туристически агенти.

транСПОртната дОСтъПнОСт В СеВерен Централен региОн 
КатО ФаКтОр за разВитие на туризма

транспортната мрежа играе важна роля за развитието на туризма в Северен 
централен регион. Част от нея са транспортни коридори с международно зна-
чение. През територията му преминава паневропейският транспортен коридор 
№ 9, свързващ страните от западна и Централна европа през българския учас-
тък русе–Велико търново–Стара загора–Хасково с пристанището на алексан-
друполис на егейско море. По река дунав, която е северна граница на региона, 
преминава паневропейският речен транспортен коридор № 7 (рейн–майн–ду-
нав). за интегрирането на региона в националната и европейската пътна мрежа 
имат значение пътищата с европейска категоризация. Първокласен път е - 772 
минава през област Велико търново, а е - 85 и е - 83 – през областите русе и 
Велико търново, е - 70 – през област русе.

Важна роля в транспортната система на района има автомобилният транс-
порт. Общата дължина на републиканската пътната мрежа към 2020 г. е 2976 km, 
което съставлява около 15 % от общата за страната. 

Процентът на първокласните, второкласните и третокласните пътища е 
близък до средния за страната. В региона няма автомагистрали. за всички об-
ласти процентният дял на първокласните пътища е над средния за страната, с 
изключение на областите разград и Силистра. В област русе първокласните пъ-
тища са с около 7,5 % повече от средния процент за страната. Около 1/3 от пъ-

таблица 1 
Дължина на Републиканската пътна мрежа (km) в Северен централен регион 

според класа на пътя към 2020 г.

Регион, области Общо Първокласни Второкласни Третокласни

България 19917 2883 4019 12209

Северен централен 
регион

2976 461 636 1879

Велико търново 937 153 141 643

габрово 518 85 31 402

разград 506 56 162 288

русе 509 110 155 244

Силистра 506 57 147 302

*Към третокласните пътища са включени и пътни връзки при кръстовища и възли
Източник: Републиканска пътна мрежа според класа на пътя, НСИ, 2021а
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тищата в областите разград, русе и Силистра са второкласни. В област габрово 
едва 6 % са второкласни, а близо 80 % са третокласни. Във всички области 
преобладават третокласните пътища. 

гъстотата на пътната мрежа (200 km/1000 km2) е над средната за страната 
– 179 km/1000 km2. най-слабо развита е в областите русе – 182 km/1000 km2 и 
Силистра 178 km/1000 km2, а най-добре в област габрово – 256 km/1000 km2. В 
областите разград и Велико търново е равна на средната за региона. над 99 % 
от пътищата са с асфалтова настилка. 

Железопътният транспорт има важно значение за икономическото разви-
тие на Северен централен регион. Общата дължина на жп линиите към 2020 г. е 
627 km, които съставляват 15,6 % от жп мрежата на страната. Около 40 % от нея 
са в област Велико търново, а 25 % – в област русе, като 70 % от жп линиите в 
региона са електрифицирани. 

регионът се обслужва основно от три жп линии. линия № 2 София–мез-
дра–горна Оряховица–Варна преминава през област Велико търново. линия 
№ 4 русе– горна Оряховица–дъбово–тулово–димитровград–Подкова, която е 
част от международния транспортен коридор № 9, преминава през областите 
русе, Велико търново и габрово. линия № 9 русе–Самуил–Каспичан–Варна е 
първата българска жп линия, открита за движение на 7 ноември 1866 г. От гара 
Самуил има отклонение за Силистра. тя не е част от нито един трансевропей-
ски транспортен коридор.

географското положение на региона, чиято северна граница е част от пане-
вропейския транспортен коридор № 7 рейн–майн–дунав, определя значението 
на водния транспорт. на територията на региона функционират четири прис-
танища с национално и международно значение – русе, Свищов, тутракан и 
Силистра. 

Пристанище русе е най-голямото пристанище в българския участък на 
р. дунав. то заема ключова позиция в Паневропейските транспортни коридори 

таблица 2. 
Дължина на жп мрежата (km) в Северен централен регион към 2020 г.

Регион, области Общо
Жп линии, в т.ч.

Двойни
жп линии

Електрифицирани жп 
линии

Северен централен регион 627 89 436

Велико търново 236 82 159

габрово 74 - 74

разград 92 7 49

русе 155 - 154

Силистра 70 - -

Източник: Дължина на железопътните линии, НСИ, 2021б
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№ 7 и № 9, Пътят на коприната – комбиниран транспорт на транзитни товари по 
линията Варна–русе и коридор траСеКа (узбекистан–азербайджан–грузия–
България към страните от Централна и западна европа). Пристанище русе е 
развит мултимодален център, в който се осъществява връзка между три основ-
ни вида транспорт – воден, сухопътен и железопътен. В него са обособени два 
терминала – русе-изток и централен пътнически кей. Пристанище русе-изток 
е единственото речно пристанище в България, където при високи нива на во-
дите на р. дунав могат да бъдат приемани и обработвани речно-морски кораби. 
Централният пътнически кей се намира в централната част на русе и е в не-
посредствена близост до повечето големи хотели. Предоставя един понтон за 
приставане и обслужване на кораби (Пристанищен комплекс русе еад, 2021).

международно пристанище Свищов e най-южното пристанище на водния 
път дунав–рейн–майн и второто по големина дунавско пристанище в Бълга-
рия. Осигурява най-кратката връзка за София, Централна и Южна България и 
оттам за турция и Близкия изток. Пристанище тутракан има локално значение 
за региона. Пристанище Силистра е обособено като пътническо пристанище. 
разполага с два понтона за приемане на пътнически кораби, 900 m2 паркинг и 
връзка с националната пътна мрежа (Пристанищен комплекс русе еад, 2021).

за развитието на транспорта в региона важно значение има дунав мост 
между градовете русе и гюргево. дължината му е 2,8 km. изграден е на две 
нива – за влакове и автомобили. Средната част с дължина 85 m може да се пов-
дига и да пропуска големи кораби. 

Въздушният транспорт в региона към 2020 г. е слабо развит. Частично 
функционира международно летище горна Оряховица, специализирано за кар-
го полети. В региона има няколко летателни площадки: в област русе – лП 
„русе“ в с. Щръклево и лП „Бяла“, в област Силистра лП „Кайнарджа“ в с. 
Кайнарджа, в област разград лП „Благоево“ в с. Благоево, в област габрово лП 
„драгановци“ в с. драгановци и лП „алфа метал“ в габрово (Карта на летища 
и летателни площадки, 2021).

СПеЦиализаЦия на СеВерен Централен региОн 
В туриСтиЧеСКОтО раЙОниране на България

Съгласно чл.15 ал.1 и 2 от закона за туризма „територията на страната се 
разделя на обособени територии – туристически райони, с цел формиране на 
регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг 
и реклама. туристическите райони покриват цялата територия на страната и са 
съобразени с общинските административни граници, като територията на една 
община не може да бъде разделяна между два района и не може да принадлежи 
едновременно към два различни туристически района.“. Според Концепцията 
за туристическото райониране страната се разделя на 9 туристически района 
със следните центрове и подрайони: 

туристическите райони се характеризират с два вида специализации:
– Основна специализация, която е комбинация от два вида туризъм, отразя-

ващи уникалността на района.
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– разширена специализация – включва освен основните и до четири допъл-
ващи вида туризъм.

Северен централен регион е част от два туристически района:
– район дунав – с основна специализация културен и круизен туризъм и 

разширена специализация културно-исторически, речен круизен, приключен-
ски и екотуризъм; градски развлекателен и шопинг туризъм; винен и кулина-
рен, религиозен и поклоннически туризъм. Обхваща изцяло областите русе, 
Силистра и разград и четири общини от област Велико търново – Павликени, 
Полски тръмбеш, Свищов и Сухиндол;

– район Стара планина – с основна специализация планински и културен 
туризъм и разширена специализация планински пешеходен и планински ски 
туризъм, културно-исторически, фестивален, творчески, религиозен, поклон-
нически, селски, рекреативен, приключенски и екотуризъм. Обхваща изцяло 

таблица 3. 
Центрове и подрайони на туристическите райони

Туристически райони Център Туристически подрайони

район дунав гр. русе
западнодунавски подрайон

източнодунавски подрайон

район Стара планина гр. Велико търново
западен Старопланински подрайон

източен Старопланински подрайон

район София гр. София
Софийски подрайон

Подрайон Краище

район тракия гр. Пловдив
Пловдивски подрайон

Старозагорски подрайон

район долина на розите гр. Казанлък
западен Подбалкански подрайон

източен Подбалкански подрайон

район рила-Пирин гр. Благоевград
рилски подрайон

Пирински подрайон

район родопи гр. Смолян
Подрайон западни родопи

Подрайон източни родопи

район Варненско 
Черноморие гр. Варна

Подрайон Варненско Черноморие

Подрайон добруджанско Черноморие

район Бургаско Черно-
морие гр. Бургас

Подрайон Бургаско Черноморие

Подрайон Странджанско Черноморие

Източник: Концепция за туристическото райониране, 2015
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област габрово и шест общини от област Велико търново – Велико търново, 
горна Оряховица, елена, златарица, лясковец и Стражица (Концепция за ту-
ристическото райониране, 2015).

анализ на ОСнОВни ПОКазатели за ОЦенКа 
на туриСтиЧеСКия ПОтенЦиал ПО ОБлаСти 

В СеВерен Централен региОн

ОЦенКа на туриСтиЧеСКите реСурСи 

туристическата специализация на Северен централен регион се обуславя 
от географското му положение и наличието на разнообразни природни и ан-
тропогенни туристически ресурси. В регистъра на туристическите атракции 
на министерството на туризма на република България има регистрирани 664 
обекта в региона, като най-много (312 бр.) са в област русе, а най-малко в об-
ласт разград (25 бр.). Притегателността на региона за посещение от туристи се 
обуславя и от провежданите туристически фестивали и събития, като най-мно-
го са в област Велико търново – 164 бр., а най-малко в област Силистра – 41 бр.

В областите русе и Велико търново се намират и провеждат 60 % от ту-
ристическите ресурси от фестивалите и събитията в региона. една от най-посе-
щаваните атракции е спектакълът „Царевград търнов – звук и светлина“, свет-
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линно шоу, което се превърнало в емблема на областния град Велико търново 
(Varadzhakova et al., 2021).

От природните туристически ресурси най-голяма атрактивна стойност 
имат:

– В област Велико търново – еменския каньон и Хотнишкия водопад в 
община Велико търново, марков камък и раюв камък в община елена;

– В област габрово – природен парк „Българка“, местността узана, къде-
то е географският център на България и през която преминава туристическият 
маршрут „Ком–емине“, пещерата Бачо Киро в близост до дряновския манастир 
и пещерите змеева дупка, Килиите и марина (Парова) дупка в община Севли-
ево; 

– В област русе – пещерите „Орлова чука“, „драганка“, „Църквата“ и тъм-
ната пещера, природни паркове „липник“ и „русенски лом“;

– В област Силистра - биосферен резерват „Сребърна“, който е включен в 
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮнеСКО. намира 
се на главното миграционно трасе на прелетните птици между европа и афри-
ка – „Виа Понтика“. 

В Северен централен регион има множество антропогенни туристически 
ресурси, някои от тях с национално и световно значение. В регистъра на недви-
жимите културни ценности (паметници на културата) с национално значение 
са включени 267 бр., от които в област Велико търново – 157, в област габрово 
– 42, в област разград – 6, в област русе – 49, и в област Силистра – 13 (нацио-
нален институт за недвижимо културно наследство).

В региона преобладава развитието на културно-историческия и религиоз-
ния туризъм. най-посещаваните обекти са: 

– манастири: Батошевски манастир „успение Богородично“, Соколски ма-
настир „успение Богородично“, дряновски манастир „Св. архангел михаил“, 
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Скален манастир „Св. димитър Басарбовски“, Преображенски манастир, Кили-
фаревски манастир „рождество Богородично“, ивановски скални църкви;

– Културно-исторически забележителности: архитектурно-музейни резер-
вати „арбанаси“, „Царевец“, „трапезица“ и „момина крепост“ в община Велико 
търново, даскалоливницата в гр. елена, археологически резерват „никополис 
ад иструм“, античен римски град „нове“ край Свищов, архитектурно-истори-
чески резерват „Боженци“, архитектурен резерват – старинна част на гр. трявна 
и прилежащ ансамбъл „ангел Кънчев“, тракийската гробница в с. Свещари, 
моста на Кольо Фичето над р. янтра край гр. Бяла, Средновековен град „Чер-
вен“, национален архитектурен и археологически резерват „дуросторум–дръ-
стър–Силистра“ и крепост „абдул меджиди“ („меджиди табия“) в Силистра, 
археологически резерват абритус в разград (Varadzhakova, 2018a).

– музеи: регионален етнографски музей на открито „етър“, музей „дом на 
хумора и сатирата“ в габрово; музей „Баба тонка“, национален музей на транс-
порта и Пантеон на възрожденците в русе; къща-музей „алеко Константинов“ 
в Свищов; музей „Колю Фичето“ в дряново.

ОЦенКа на наСтанителната База

независимо от добрата ресурсна обезпеченост в Северния централен реги-
он се намират само около 9 % от местата за настаняване в страната, като около 
43 % от леглата са в област Велико търново, а в областите разград и Силистра 
те са най-малко – едва по около 7 %. 

таблица 4. 
Брой и капацитет на местата за настаняване в Северен централен регион

Показатели Област/регион
Години

2019 2020 2021

Места за настаняване 
(бр.)

Северен централен регион 295 286 279
Велико търново 125 123 117
габрово 67 62 62
разград 18 19 19
русе 57 57 56
Силистра 28 25 25

Легла в места за наста-
няване 

(бр.)

Северен централен район 12881 12427 11769
Велико търново 5519 5307 4766
габрово 3488 3265 3256
разград 777 813 730
русе 2258 2255 2230
Силистра 839 787 787

Източник: НСИ (2022в) 
Забележка: данните отчитат опериралите през годината обекти
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данните в табл. 4 показват, че поради ограничителните мерки, свързани 
с разпространението на пандемията от COVID-19, се наблюдава спад на опе-
риращите места за настаняване (манчева-али и др., 2021). Общо за Северен 
централен регион той е 5,5 % спрямо 2019 г., като е най-голям в област Велико 
търново – 6,4 %. 

Въпреки че 34 % от туристическите атракции, фестивали и събития в ре-
гиона са в област русе, само 19 % от леглата са в него. това показва, че посе-
щенията са свързани с еднодневни екскурзии или по-дълги туристически паке-
ти с нощувки в други области или при чуждестранните туристи нощувките се 
реализират в румъния, тъй като столицата Букурещ е само на около 70 km от 
областния град. значителен е броят на леглата в област габрово – 28%, ако се 
има предвид, че само 17 % от атракциите са в нея. този резултат се обуславя от 
географското разположение на областта с условията, които предлага за планин-
ски и СПа туризъм.

Около 70 % от местата за настаняване в региона са нискокатегорийни – с 1 
и 2 звезди, а тризвездните са 23 %. Петзвездни хотели в региона са „арбанаси 
Палас“ в област Велико търново, хотел Картоон в разград и хотел „дръстър“ в 
Силистра. 

Преди пандемията броят на пренощувалите лица в региона е около поло-
вин милион годишно, като през 2020 г. се наблюдава спад с над 50 %. най-силно 
засегнати са областите габрово (-54%), Велико търново (-53%) и област русе 
(-51%), а най-слабо – област разград, където спадът е с 35%. Преди пандемията 
75 % от пренощувалите лица в местата за настаняване в региона са български 
граждани, докато през 2020 г. по време на пандемията те са почти 90%. През 
2021 г. броят на пренощувалите лица е 343 094, което е увеличение с над 30 % 
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спрямо предходната година. най-голям брой лица са пренощували в област Ве-
лико търново – 144 312, а най-малко в Силистра – 20 195. От пренощувалите 
лица в региона 86 % са български граждани, като в област габрово са 95%, а в 
област русе – 77%. 

Приходите от нощувки в Северен централен регион са средно над 
30 млн. лв. годишно. През 2020 г. спадът е около 43 %. През 2021 г. приходите 
възлизат на 25 661 213 лв. 
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над 40 % от приходите са от област Велико търново, където и броят на 
леглата в местата за настаняване е най-голям (Varadzhakova, 2018b). Въпреки че 
в областите Силистра и разград има петзвездни хотели, приходите са съответно 
само 5 и 9 %. 

най-големи са приходите от чужденци в областите Велико търново – 
1,76 млн. лв., и русе – 1,63 млн. лв., а в Силистра са едва 205 хил. лв.

заКлЮЧение

Общините в областите Велико търново, габрово, разград, русе и Силистра 
коренно се различават по степен на развитие на туризма. Специализацията им 
се определя от географското им разположение в два туристически района – ду-
нав и Стара планина. Общото между тях е развитието на културен туризъм, 
но район дунав е със основна специализация круизен туризъм, а район Стара 
планина – с планински туризъм. това определя и профила на посетителите – 
български граждани и чужденци, съответно приходите от туризъм и търсенето 
на места за настаняване от различни категории и капацитет.

развитието на транспортната мрежа и достъпността до ресурсите е опреде-
ляща за посещаемостта на обектите. Въпреки че в региона има две забележител-
ности, включени в Списъка на световното културно наследство на ЮнеСКО: в 
област русе – ивановските скални манастири, и в област Силистра – Природен 
резерват „Сребърна“, в региона няма нито едно международно летище. Прис-
танище русе, което е най-голямото в българския участък на р. дунав, обуславя 
притока на туристи от круизни кораби.
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чужденци български граждани общо

Фиг. 6. Приходи (млн. лв.) от нощувки общо, от български граждани и чужденци 
по области за 2021 г. 
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В Северен централен регион се намират само около 9 % от местата за нас-
таняване в страната, като 70 % от тях са с ниска категория – с 1 и 2 звезди. Около 
43 % от леглата са в област Велико търново, а в областите разград и Силистра 
те са най-малко – едва по около 7 %. Поради неравномерното разпределение 
на легловата база съответно и приходите от туризъм се различават значително. 

мерките, които трябва да се предприемат за увеличаване на икономическа-
та ефективност от туристическата дейност, са свързани с прилагане на по-агре-
сивна маркетингова стратегия, участие в национални и международни туристи-
чески борси и изложения, повишаване качеството на обслужване и квалифика-
цията на заетите в туристическата индустрия по области и на регионално ниво.

Л И Т Е РАТ У РА

Илиева, Н., Г. Бърдаров (2021) регионалните демографски дисбаланси в България: 
Количествени измерения, причини, политики и мерки за оптимизиране на ситуа-
цията. изд. Фондация „Фридрих еберт“, 58 стр.

Манчева-Али, О., Н. Костадинова, Д. Вараджакова (2021) Отражение на глобалната 
пандемията от COVID-19 върху културния туризъм във Велико търново. – В: Сб. 
доклади от международна научна конференция „туризмът и глобалните кризи“, 21 
април 2021, изд. „ай анд Би“, Велико търново, стр. 743-752.

Пенкова, Д. (2008) за същността на градския туризъм и новите възможности за разви-
тие на икономиката в градовете. научни трудове на русенския университет – 2008, 
том 47, серия 6.1, с. 43-47.

*** Карта на летища и летателни площадки. главна дирекция „гражданска въздухопла-
вателна администрация“ (2021). https://www.caa.bg/bg/node/5580 

*** Концепция за туристическо райониране, 2015. https://www.tourism.government.bg/
sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf 

*** министерство на туризма, регистър на туристическите атракции и регистър на ту-
ристическите фестивали и събития, http://rta.tourism.government.bg/TAFRegister.as
px?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

*** национален институт за недвижимо културно наследство. http://ninkn.bg/Documents/
categoryPreview/13 

*** нСи (2021a) републиканска пътна мрежа според класа на пътя. https://www.nsi.bg/
bg/content/1708/републиканска-пътна-мрежа-според-класа-на-пътя

*** нСи (2021б) дължина на железопътните линии. https://www.nsi.bg/bg/content/1737/
дължина-на-железопътните-линии

*** нСи (2022a) Посещения на чужденци в България. https://infostat.nsi.bg/infostat/
pages/reports/result.jsf?x_2=203 

*** нСи (2022б) население по области, общини, местоживеене и пол. https://nsi.bg/bg/
content/2975/население-по-области-общини-местоживеене-и-пол

*** нСи (2022в) дейност на местата за настаняване по статистически зони, статис-
тически райони и по области, https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.
jsf?x_2=1258 

*** Областна стратегия за развитие на област Силистра 2014-2020. https://www.strategy.
bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=842

*** Официален сайт на областна администрация Велико търново. https://vt.government.
bg/?page_id=2385 

*** Официален сайт на областна администрация габрово. https://www.gb.government.
bg/index.php/2014-11-04-15-02-27/priroda 



142

*** Официален сайт на областна администрация разград. http://www.rz.government.bg/ 
*** Официален сайт на областна администрация русе. https://ruse.egov.bg/wps/portal/

district-ruse/district/%D0%BEverview/tourism 
*** Пристанищен комплекс русе еад, 2021. https://port-ruse-bg.com/ 
Varadzhakova, D. (2017) Bulgaria as slow tourism destination: opportunities and perspectives. 

In: Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions 
and innovations, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, pp. 263-275.  

Varadzhakova, D. (2018a) Analysis of the cultural heritage tourism in Veliko Tarnovo region. 
– В: Сборник конференции „Пространственное развитие территорий “, изд. Бел-
городский государственный научно исследовательский университет, Белгород, 
россия, стр. 58-64.

Varadzhakova, D. (2018b) Analysis of the hospitality industry in Veliko Tarnovo region 
(Bulgaria). Current directions of scientific research. Collection of scientific articles, 
Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, pp. 148-151.

Varadzhakova, D. (2018c) Modern types of tourism: the case of Bulgaria. Science journal 
„Economics and Finance “, Publishing house „BREEZE “, Montreal, Canada, pp. 192-
195.

Varadzhakova, D., Kostadinova, N., Mancheva-Ali, O. (2021) The tourist experience of 
visitors of “Tsarevgrad Turnov – sound and light”. In: “Turismo & Hotelaria no context 
da experiencia”, ed. A. Bambrilla et al., Joao Pessoa& Editora df CCTA, Brazil, pp. 
41-76.

*** UNWTO (2020а) International Tourism Highlights, 2020 Edition, https://www.e-unwto.
org/doi/pdf/10.18111/9789284422456

*** UNWTO (2020б) Country profile - Inbound tourism. https://www.unwto.org/country-
profile-inbound-tourism 

*** WTO (2022) Trade in commercial services. https://www.wto.org/images/img_stat/
services_2020q4_e.gif



изиСКВания Към аВтОрите

научното списание „Проблеми на географията“ се издава от департамент география на 
ниггг при Бан от 1975 г. и е приемник на „известия на географския институт на Бан“ (1953–
1974). годишно се отпечатват 4 книжки. Публикуват се материали на български, английски, 
руски, френски и немски език. В списанието се поместват статии с теоретико-методолoгичен 
характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и 
чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и 
близки с тях области от научното познание. Публикуват се и научни съобщения, дискусионни 
материали, отзиви и рецензии. 

изисквания към авторите, представящи ръкописи за печат:
1. научните статии се приемат от редколегията в напълно завършен вид, представени на 

хартиен и електронен носител. 
2. научните статии да не бъдат по-големи от 18 стандартни страници (до 1850 знака, вкл. 

интервалите), а научните съобщения и рецензии – не по-големи от 8 страници. В общия обем на 
статиите се включват текст, табличен и илюстративен материал, списък на използваната лите-
ратура, анотация (до 0,5 страница) и резюме (до 1,5 страници, на български език или английски 
език).

3. текстовете да бъдат представени в цифров формат .doc на Word for Windows, с шрифт 
Times New Roman или Arial с големина 12 пункта, с разстояние между редовете 1,5. 

4. илюстративният материал (цветен или черно-бял) да се представя в отделен файл във 
формат .jpg, .tif, .eps с високо качество.

5. Списъкът на използваната литература да се съставя, като по азбучен ред първо се изпис-
ват имената на авторите и сборниците на кирилица, следвани от имената на авторите и сборници-
те на латиница. Всички източници на кирилица се дублират с транслетериран (имената на авто-
рите, на списанията и на издателствата) и английски (заглавието на статия, монография, книга и 
т.н.) вариант (подробно описание на изискванията – на http://www.geoproblems.eu).

От редакционната колегия

адрес на редакцията: 
1113 София, ул. „акад. г. Бончев“, бл.3, ет. ІІІ, списание „Проблеми на географията“
тел. 02 979 33 61 / 02 870 02 04; E-mail: geoproblems@gmail.com; iboteva@abv.bg;
Website: http://www.geoproblems.eu

етиЧни нОрми При ПуБлиКуВане

1. авторът/ите носят отговорност за съдържанието на публикацията. 
2. не се допуска публикуването на вече отпечатан в друго издание материал.
3. Всеки публикуван материал предварително се рецензира и се разглежда на заседание на 

редколегията. етичната рецензия е обективна, ясна и точна, научна и компетентна. 
4. задължително се изписват всички използвани в статията източници по възприетия за 

списанието стандарт.
5. При установено плагиатство авторът/те носят отговорност по закон.
6. При коментиране на публикувани вече изследвания трябва да се спазва добрият тон, като 

се формулират различията, приложат доказателства и се докаже приносът на автора, направил ко-
ментара.

7. Публикуването на частни резултати от общи изследвания трябва да стане със знание-
то и одобрението на ръководителя на изследването, като се опомене и заглавието му. авторите 
трябва да се въздържат от публикуване на общи изследвания, които категорично не са доказани. 
използването на работни хипотези трябва да бъдат изрично подчертано. Спорни резултати се 
публикуват в рубрика дискусии.



REQUIREMENTS TO THE AUTHORS

The Scientific Journal “Problems of Geography” has been issued by the Department of Geography 
at the NIGGG at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) since 1974. Prior to this year the “Bulletin 
of the Institute of Geography-BAS” was published (1953-1974). Articles are published in Bulgarian, 
English, Russian, French and German. The journal contains papers of theoretical and methodological 
importance or works, presenting the scientific results from research projects on topical problems in all 
spheres of geographic investigations and related scientific branches, which are conducted by Bulgarian 
and foreign scholars. It publishes scientific announcements, discussion materials, reviews and commen-
taries. All materials are reviewed.

The requirements to the authors who submit their papers for publication:
1. The articles, submitted for publication, should not have been published before.
2. The scientific articles will be accepted by the Editorial Board if only they are completed and 

presented in their final version.
3. The articles shouldn’t be larger than 18 standard pages (up to 1850 characters, including the 

character spacing) while the scientific announcements and reviews shouldn’t exceed 8 pages. The total 
volume of the materials covers the text itself, the tables and the figures, the reference list, the annotation 
(not more than half a page) and the abstract (up to one page and a half in Bulgarian or English). 

4. The texts have to be presented in digital format .doc-Word for Windows, Font Style Times New 
Roman or Arial, Size 12, line spacing 1.5.

5. The maps and diagrams (colour or black-and-white) have to be put under a separate file in for-
mat .jpg, .tif, .eps, and are supposed to be of high quality.

6. The reference list is required to observe the following rules: the names of the authors, written in 
Latin, are to be followed by the proceedings, given in alphabetical order.

The Editorial board

Editor’s Office Address:
1113 Sofia, Acad. G. Bonchev Street, block 3, floor 3, Journal “Problems of Geography”
Tel.02 979 33 61 /02 870 02 04; E-mail: geoproblems@gmail.com; iboteva@abv.bg
Website: http://www.geoproblems.eu

PUBLICATION ETHICS

1. The author/s hold responsibility for the content of their publications.
2. Publications which have been already printed are not allowed.
3. Any published material is reviewed in advance at a meeting of the Editorial Board. The ethics 

review is objective, clear and precise, scientific and competent.
4. All sources used in the article should be cited according to the standards adopted by the journal.
5. In case of plagiarism the author/s are responsible before the law.
6. Comments on already published studies must respect good manners, formulate the differences, 

implement evidence and demonstrate the contribution of the author who made the comment.
7. Publication of private results from joint research should be done with the knowledge and the 

approval of the head of the study by citing their name and the title of the joint research. Authors should 
refrain from submitting general studies the results of which are not categorically proven. The use of 
working  hypotheses must be explicitly stated. Controversial results are published in the Discussions 
rubric.


