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DYNAMICS OF SPACE ORGANIZATION
OF WORLD INDUSTRY
Irina Rodionova, Sergey Elagin
Key words: manufacturing industry, high technology manufacturing industries, hightech (HT) production, space organization of world industry, world industry, structural shifts.

The modern world industry differs by a difficult and rather diversified structure.
The ongoing changes in the structure of the industrial sector of developed economies
by their nature differ from those which occur in developing countries. Also these
changes differ by speed and nature due to regions’ size.
CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE WORLD INDUSTRY
The implementation of new technologies and other scientific and technical
progress achievements into the production process, the boost of efficiency and quali
ty indicators of production in different countries were quick to reflect on changes
of branch structure of manufacturing industry in the world. Many new industries
were formed (bioindustry, manufacture of laser technology, modern medicine and
microbiological drugs, etc.). Technological innovations gave birth to microelectronics. Therewith some well-defined stabilization and even a slight decline in production in “traditional” industries of developed countries were observed. Highest growth
rates were noticed in production of means of communication (radio, television and
communications equipment), computer and office equipment, electrical equipment.
Among the developing countries, the most intensive processes occurred in recent decades in China, Mexico, Brazil, India and “new industrialization” Asian countries, where the same engineering sub-industries were highlighted. Though in the
group of less developed countries the most significant growth rates were observed in
traditional for these countries industries – food and beverages, textiles.
Specific processes occurred in the same period in post-Soviet space, particularly
in the CIS countries, which restructured the entire economic complex by passage
“from plan to market” .
Data provided in the following table (table 1) illustrate the obvious increase in
share of communications (radio, television and communication equipment) in structure of the world manufacturing (structure of MVA) and in selected country groups.
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Ta b l e 1
Structure of manufacturing value added (MVA) in selected country groups
(in %)*, 1995–20081
ISIC (Rev. 3) – Branch
Food and beverages
Tobacco products
Textiles
Wearing apparel, fur
Leather, leather products
and footwear
Wood products
(excl. furniture)
Paper and paper products
Printing and publishing
Coke, refined petroleum
products, nuclear fuel
Chemicals and chemical
products
Rubber and plastic
products
Non-metallic mineral
products
Basic metals
Fabricated metal products
Machinery and
equipment, etc.
Office, accounting and
computing machinery
Electrical machinery and
apparatus
Radio, television and
communication equipment
Medical, precision and
optical instruments
Motor vehicles, trailers,
semi-trailers
Other transport equipment
Furniture manufacturing,
etc.

Industrialized
countries
without CIS
1995 2008
11,0
7,8
0,5
0,2
2,4
0,9
2,6
0,7

CIS countries

Developing
countries

World

1995
16,9
0,3
2,4
1,5

2008
17,2
0,7
1,5
1,1

1995
17,3
2,9
6,6
3,5

2008
15,9
1,9
4,0
2,7

1995
12,2
1,0
3,2
2,7

2008
9,0
0,5
1,4
1,0

0,8

0,2

0,8

0,5

1,3

1,0

0,9

0,3

2,5

1,5

1,9

1,6

1,8

1,3

2,3

1,5

3,7
6,0

2,4
3,8

3,2
0,8

3,0
1,5

2,3
2,0

2,5
2,0

3,5
5,2

2,4
3,6

3,3

2,3

5,8

4,2

8,3

7,1

4,2

2,9

10,0

8,6

8,9

7,6

10,3

12,2

10,1

9,1

3,3

2,5

1,8

3,0

3,2

3,7

3,2

2,7

4,0

2,6

8,8

6,6

6,3

4,8

4,5

3,0

5,3
7,2

3,8
5,2

14,2
3,8

13,7
5,0

6,5
4,1

5,7
3,6

5,7
6,6

4,2
5,0

9,5

7,5

12,0

10,2

4,9

4,4

8,7

7,2

1,0

4,2

0,1

0,3

1,0

2,2

1,0

3,9

4,4

3,9

3,2

3,0

2,7

3,8

4,0

3,9

5,8

27,4

0

0,5

5

9,9

5,6

24,6

2,5

2,5

1,6

7,1

0,6

0,9

2,1

2,4

7,7

6,8

4,8

4,7

5,0

4,8

7,2

6,5

2,5

2,3

4,6

4,7

1,8

4,1

2,4

2,5

4,0

2,9

2,6

2,3

2,6

1,5

3,7

2,4

* Percentage shares of individual branches in total MVA at constant 2000 prices.
According to: UNIDO INDSTAT4 2010. Industrial Statistics Database at the 4-digit Level of
ISIC (Revision 2 and 3), 2010 (http://www.unido.org/index.php?id=4879).
1
It is necessary to notice that the analyzed data (UNIDO INDSTAT4 2009. Industrial
Statistics Database at the 4-digit Level of ISIC - Revision 2 and 3) has considerable disadvantages. The data of the branch structure of industry of the countries and world regions is not
absolutely exact.
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Changes in the industrial structure of developed countries, which are entering
the new post-industrial stage, in essence, determined the structural changes in the
global industry.
As for the developing countries, the structure of their industry also changed. But
especially noticeable changes have occurred due to changes in only a few of them,
such as Brazil, Mexico, the Asian NICs of the “first” and “second wave” (Korea, Singapore, Malaysia, Thailand and others). At the same time in the industrial structure of
these states occurred the shift toward development of knowledge-intensive branches.
The proportion of developing countries in manufacturing in the world over the past
decade increased significantly. Thus China, Asian NICs and other states (with priority
to manufacturing industries) significantly strengthened their positions in the global
economy.
To summarize it all up, we are noting the following. In most developed countries, changes in the structure of industrial production (before the current financial
and economic crisis in the global economy since 2008) were a process of gradual restructuring and adjustment of the economy through the introduction of scientific and
technological progress in the transition to post-industrial stage of development due to
increasing income of population. Priority is given, in the first place, to the most hightech industries and branches. In the CIS countries (and many other countries with
the same “transition economies”) ever since the early 1990s, changes in the structure
of industry has identified the transformation of the economic mechanism and the
restructuring of the economy, and now, because of that they reflect general economic
problems of this type of countries. For groups of less developed countries structural
changes in the industrial sector of the economy expressed in the process of changing
the organization and methods of production in large-scale changes in productivity
and in the industrial structure due to the deeper involvement of these countries in
international division of labor. The multinational companies also have strong influence on the placement of production facilities on their territory, which strongly came
through, for example, in changing of industrial structure in Asian NICs with their
export-oriented economies. And in the less developed countries of the world there
were no significant changes in the industrial structure.
LEADERS OF THE WORLD MANUFACTURING
Most of the technological capacity and industrial production (in value terms)
remain concentrated in the developed countries (70 %). At the same time very significantly increased its share in world manufacturing value added (MVA), China took the
third place in the world ranking, primarily due to the rapid growth of gross production (table 2).
Informatization, according to the leaders of China, is an important strategic resource element, determining the prospects of the entire economic and social modernization. It is worth emphasizing the fact that the position of China in the world economic system that had previously been provided mostly by low production costs in
the supply of products to foreign markets shallow redistribution (textiles, sportswear,
toys), now occur due to increased export earnings from trade in high-tech products.
The current situation in Russia, by contrast, is characterized by a lag in the development of high-tech sector of the economy. Our country is a consumer of the simplest
5

Ta b l e 2

Top 10 of the world manufacturing (world MVA) and Russia, 2008
(at constant 2000 prices)
Country

1. USA
2. Japan
3. China
4. Germany
5. The Republic of Korea
6. France
7. Great Britain
8. Italy
9. Brazil
10. Canada
........................................
Russia

Country’s
MVA per
Country’s
MVA as pershare in world
capita, at
share in world centage of
manufactured constant 2000
MVA, %
GDP
exports, %
US $ prices
20,5
12,2
9,1
4602,4
16,4
22,0
5,9
8895,5
13,3
35,3
11,3
688,7
6,5
21,4
10,6
5415,5
3,2
29,3
3,4
4549,1
3,0
13,7
4,4
3339,1
2,7
10,8
3,0
3080,9
2,7
16,2
4,2
3212,2
1,8
14,4
1,1
631,0
1,7
13,6
2,4
3582,2
1,2

18,5

1,5

569,6

According to: UNIDO INDSTAT4, 2010. Industrial Statistics Database at the 4-digit Level of
ISIC (Revision 2 and 3), 2010 (http://www.unido.org/index.php?id=4879).

and most popular technologies. In the present rating of our country occupies 15th
place, and it accounts for only about 1% of world production of manufacturing industries.
The data presented above (table 2) illustrate the differing performance of leading
countries on such indicators as MVA as percentage of GDP, MVA per capita at constant 2000 US $ prices, country’s share in world manufactured exports (%). The analysis shows that yet again Russia has no advantages (we have a ten-fold gap from the
leaders). For example, in Japan’s index of MVA per capita data for 2008 correspond to
8895 dollars (at constant 2000 US $ prices), in Singapore – 7430 dollars, in Switzerland – 6722 dollars, in the USA – 4602 dollars to compare this figure (US $): Mexico
– 1093, China – 689, Brazil – 631, Russia – 570 (U N I D O I N D S T A T 4, 2010).
It is worthwhile noting also that the 30 top leaders of the world industry account
for approximately 90 % of world production of manufactures (and the share of the
first 15 countries – 80 %), indicating a high level of concentration of production
capacity in a group of leading countries. In this group of leading countries, except
China, are already South Korea, Brazil, Mexico and India. And followed by Argentina, Indonesia and Thailand, which have overtaken Sweden, the Netherlands, Australia, Switzerland and many other developed countries. In the countries that create
and widely use in practice innovative technology and their diffusion in the branches
of parent TNCs worldwide, per unit of capital in the manufacturing industry there is
many times as large output in value terms than in capital-intensive extractive industries and manufacture of the lowest redistributions.
6

In other words, the most impressive results were achieved by the countries that
have managed to put at the service of national economic benefits of the globalization
of world markets for high-tech products, where winning a strong position gives a significant profit as compared to domestic production costs of high technology products
and services (the so-called technological rents).
Information technologies (IT) play the greater and greater role in the world
economy, moreover, a so-called “digital rupture” that is a backlog of the poorest
countries from the rich ones by volumes and quality of use of these technologies is
gradually reduced.
The countries of East and South East Asia in which the share of the high-tech
goods in the export structure is ten times more and, besides, promptly grows, make a
serious competition not only to Russia, but also to many large world exporters, as a
result replacing their hi-tech export with low-tech products, mainly raw.
In the conditions of open economy the Russian goods noncompetitive on foreign
markets, quickly lose competitiveness on internal ones, being superseded by import.
In these conditions the whole branches start to lack financial resources that sooner
or later leads to their irreversible technological degradation or a total disappearance.
If radical measures to innovative economy are not undertaken on transition, Russia and other CIS countries can remain at the level of the developing states (and not
such as China or the newly industrialized economies of South East Asia), basically
exporting raw and energy resources. It is necessary to create the innovative economy
of the Commonwealth of Independent States by common efforts, through modernization of industrial and technological base, labour productivity growth.
Under the conditions of the modern crisis the necessity of the transition to the
innovative model on the basis of the interstate cooperation has sharply appeared and
its synergetic effect will help the CIS countries to pass to a higher technological way.
In other words, the use of intellectual, scientific and technical and technological potential of the last years without its escalating and development in modern Russia and
other CIS countries dooms the industry and economy of our countries to an inevitable
and accruing backlog. Thus it is worth to remember that it occurs as the process of
practical use of the scientific knowledge embodied in innovations accelerates, scientific and technical and technological possibilities of variety of the countries, not only
advanced, strengthen.
At the same time in modern Russia the simple use of the intellectual, technical,
scientific and technological capabilities of previous years without its building and
development dooms the industry and economy to the inevitable and growing backlog. It is worth remembering that this is happening against a background of accelerating the practical application of scientific knowledge embodied in the innovation
and strengthen scientific and technological capabilities of many countries not only
economically highly developed.
Now leading positions in world ranking in the production of hi-tech goods are
still occupied by highly-developed countries and China (table 3).
Leading positions in world ranking in the export of hi-tech production are occupied by highly-developed countries including EU (especially including trade between
EU countries). But it is necessary to note that China has taken 1st place (with 21,4 %,
2008) leaving behind USA and Japan. And even excluding trade between China and
Hong Kong the share of China exceeds 15 % of the world indicator. This share equals
7

Ta b l e 3
Production of high-technology goods by region/country/economy: 1985–2007 (%)
Region/country/economy
1 USA
2 China (including Hong Kong)

1985

1990

1995

2000

2005

2007

42,3

31,2

29,1

34,5

29,8

30,7

3,1

2,3

2,6

4,1

10,0

13,7

18,5

23,6

26,8

21,4

15,0

10,6

4 Germany

7,8

8,0

6,4

5,1

6,9

7,0

5 Korea, South

0,9

1,8

3,5

3,8

4,8

4,7

6 Great Britain

4,4

5,7

4,5

4,6

4,4

4,3

7 France

3,8

4,5

4,3

3,6

3,6

3,5

8 Italy

3,1

4,5

2,6

2,2

2,6

2,5

9 Taiwan

0,7

1,2

1,7

2,7

2,5

2,0

10 Brazil

2,0

1,9

1,8

1,5

1,4

1,6

EU

24,3

29,2

24,2

21,6

25,3

25,1

NAFTA (USA, Canada, Mexico)

44,9

33,7

31,2

37,8

32,8

33,5

3 Japan

According to: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6–18). Two
volumes. Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.

to the volume of trade of such goods between all 27 countries within EU. Asian NIC
(newly industrialized countries) of the first and second wave have considerable share
in world export of hi-tech production (table 4).
The total share of China (including trade with Hong Kong) and Asian NIC has
exceeded 40 % and a total share of all Asian countries – 50 % of world indicator. Thus
it is necessary to consider that even under the conditions of present world financial
crisis the rates of growth of China haven’t considerably decreased (especially in comparison with other countries of the world).
In 2010 by volume of GNP on purchasing power parity (PPP) lst place is occupied by the USA and Japan has fallen on 3rd line in the world rating having conceded
2nd position to China (http://www.cia.gov). China has also left behind Japan on total
industrial output, such conclusion is contained in the published statistical report of
the UNIDO. Following the results of 2009 the share of China has increased in the
world industrial production up to 15,6 % (Japan – 15,4 %, the USA – 19 %). But according to forecasts, China in 2011 will overtake the USA on the given indicator and
will come out on top in the world ranking (www.crirussian.ru).
Nowadays China is the world leader: in steel manufacture (about 50 % of world
release), cement (60 %), toys (75 %), mineral fertilizers (35 %), TVs (48 %), etc. At
the same time only 26 % of total volume of Chinese production accounts for high
value-added – that is 22 % less, than in the USA and Japan, and 11 % less, than in
Germany. But the situation gradually changes, the epoch of the cheap Chinese goods
comes to an end, China faces a new level of development of manufacture. In 2009
China has for the first time overtaken the former leader Germany in volume of export
8

Ta b l e 4
Exports of high-technology goods by region/country/economy: 1995–2008 (%)
Region/country/economy

1995

2000

2005

2008

World
World excluding intra-EU and intra-China/
Hong Kong
EU (total)

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

80,1

77,8

78,4

31,1

30,0

31,0

29,3

Intra-EU

18,1

17,5

16,9

15,7

EU ROW

13,1

12,5

14,0

13,6

China and Hong Kong (total)

6,9

8,5

18,2

21,4

China and Hong Kong (ROW)

4,9

6,0

12,9

15,6

Taiwan

4,1

5,0

5,3

5,2

Singapore

6,8

5,3

5,1

5,2

Korea, South

4,2

4,6

4,8

4,7

Malaysia

4,0

4,2

3,6

3,3

Thailand

1,5

1,5

1,5

1,6

Philippines

0,6

1,9

1,3

1,3

Indonezia

0,3

0,6

0,4

0,4

United States

17,0

17,2

11,5

10,7

Japan

14,7

10,4

7,0

6,4

0,1

0,2

0,3

0,4

CIS

According to: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6–18). Two
v olumes. Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.

of goods and export of hi-tech production. Thus China has already come out on top
position in the world in volume of foreign trade and export of production of mechanical engineering and electronics (1590 bln dollars and 933,4 bln dollars accordingly).
In 2010 mechanical engineering and electronics production amounted to 60 % of
total export of China (www.crirussian.ru, February 2011).
CONCLUSION
The hi-tech production and information technology play an increasing role in
world economy, therefore those countries which will use advantages of globalization
of the world markets of hi-tech production will further achieve the most considerable
results.
The Asian vector in the world industrial development is clearly presented.
Though from the point of view of the characteristic of the spatial organization of
industrial production at global level – disparities still remain on a line “North” –
“South” (developed – developing countries).
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Shifts in allocation of manufactures of extracting and manufacturing industry
are very considerable. As a matter of fact the world industry faces the spatial regrouping of regions dominating in the world industry in creation and an exchange of
industrial production, distribution of capital, technologies and production capacities.
The former leader of the world industry, the North American region led by
the USA, has lost its position. As a whole the European region (EU countries) has
strengthened the positions in manufacturing industry. The CIS countries (including Russia) have very considerably weakened their positions in the world industry.
Meanwhile the “Asian” or “Far East pole” has most actively declared itself, which
has practically gained the leading positions in the world on manufacture of many
kinds of industrial production (Japan, fast developing China, Republic Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, etc.).
REFERENCES
x x x UNIDO INDSTAT4, 2010. Industrial Statistics Database at the 4-digit Level of ISIC
(Revision 2 and 3), 2010 – http://www.unido.org/index.php?id=4879.
www.crirussian.ru – China International Broadcasting Network – CIBN. “Economical bulletin” programme.
http://www.cia.gov – Official site of Central Intelligence Agency, USA. “The World Factbook”.
Department of Regional Economy and Geography.
Russian Peoples’ Friendship University

ДИНАМИКА В ПРОСТРАНСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА
И. Родионова, С. Елагин
(Р е з ю м е)
Икономическият растеж и развитието на страните винаги са били свързани
с промените в световните икономически структури. В статията се описват
структурните промени в пространственото разпределение на световната
индустрия. Подчертано е, че понастоящем увеличаващата се роля на знанието,
конкурентните индустрии на световния пазар и техният извънреден растеж
в структурата на световното стопанство са доминираща тенденция, която се
проявява в икономическото развитие на много страни.
В статията се отбелязва, че промените в локализацията на минодобивната
и преработвателната промишленост са значителни. В световната индустрия
се забелязва преразпределение на регионите, доминиращи в производството и
търговията с промишлени продукти, разпределение на капитали, технологии
и производствен капацитет. Ясно се фиксира азиатският вектор в световното
индустриално развитие.
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СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА
РЕГИОНАЛИСТИКА
Стефан Карастоянов
В края на ХХ и началото на ХХІ век под влиянието на процесите на глобализацията силно значение придобиват и регионалните фактори в общественополитическото развитие. В САЩ, страните на Западна Европа и Русия силно
се развива политическата регионалистика. Самостоятелна наука ли е политическата регионалистика, или е наука, синтезираща пространствени подходи,
използвани в науки като география, политолотия, история, икономика, културология, екология? Може ли регионалистиката и в частност политическата регионалистика да има своя собствена предметна идентичност?
Големият американски философ Томас Кун в своето съчинение „Структурата на научните революции“, излязло и на български език през 1996 г., разглежда науката едновременно като модел на развитие на научните идеи и като
социален феномен. Според него периодите на екстензивно развитие на науката
(разширяване на сферата на знанието, натрупване на различни факти) се сменя
от революционни периоди на интензивно развитие (преосмисляне на законите,
появата на нови термини, понятия, открития, концепции). Тях той нарича парадигми. Кун придава на възникването, развитието и остаряването на парадигмите първостепенно значение в историята на науката. Парадигмите може да се
разглеждат като устойчиви схеми на научната дейност. В някои отношения те
приличат на едромащабните модели. Но парадигмите се отличават от моделите
поне по две особености: (1) те рядко са така ясно формулирани, и (2) по-скоро
са свързани със способите на изследване на реалния свят (Ч о р л и, Х а г е т,
1971). Прогресът на науката не е възможен без отказа от остарелите модели.
Колкото по-силна е вътрешната логика на изходната парадигма или модел, толкова по-трудно се оказва преустройството на нейната структура в съответствие
с изменението на нашите представи и натрупана информация. Всяка парадигма
представлява обща концептуална схема, която ориентира учените към „специфичен подход на изследване на обекта на дадената наука“. По такъв начин науката се базира на определена парадигма или на приета теоретична концепция.
Очевидно развитието на науката не е просто процес на сумиране на факти и
нарастване на знанията за обекта и предмета на изследване. Основен признак
на развитието на науката е сложният и безкраен процес на познанието, прилага11

нето на новите методи, преосмислянето на концепциите и парадигмите, натрупаните научни традиции.
Понятието парадигма е едно от най-важните в съвременната наука. Трябва
да се отбележи, че смяната на парадигмите е нещо по-значимо от редуването на
теории и концепции. Всяка наука преживява процес на смяна на парадигмите
си – или тези концептуални схеми, които са служили в течение на определен исторически период. Географията не прави изключение. Географската парадигма
представлява мирогледна система, определяща ролята и значението на особените форми на завоюване и контрол над географското пространство. За такава
древна наука, като географията, промяната на научните представи е въпрос на
нейната жизнеспособност.
Цялостното развитие на географията като наука във времето и пространството е свързано със смяна на парадигмите £. Първоначално господства гео
центричната парадигма. В Късното средновековие се налага хелиоцентричната парадигма. През ХІХ–ХХ в. с известна условност можем да приемем, че
доминиращата от Средновековието концепция на географския детерминизъм
е заменена с парадигмата на географския посибилизъм. От средата на ХХ в.
господството на хорологичната концепция в географията се заменя с парадигмата на териториалната организация на природата и обществото. Въз основа на идеите на Томас Кун, Х а г е т и Ч о р л и (1971) предлагат нова моделна парадигма, която трябва да стане стратегия при изграждането на теорията
на географията. Те са за преоценка на традиционните регионално-описателни
подходи, за широко прилагане на математическата статистика и анализ на системите. Според тях географията лежи на границата между науките за Земята,
социалните науки и геометрията. Трябва да се подчертае, че в историята на науката предвиждането на бъдещето е зависело от методиката и методологията на
изследователите. Затова Д а к о в (1971) пише: „... общата теория на системите
и сродните на нея науки – теория за управлението, изследване на операциите,
анализ на системите, системотехниката, теория на масовото обслужване – са
мощни инструменти за правилното поставяне и успешното решаване на прогнозните проблеми в географията“. Системният подход е ново направление в
изследователската дейност за изработване на нови принципи на познанието и
научно-практическата дейност. Затова се съгласяваме със С а д о в с к и й и
Д и н (1969), че „... системният подход е призван да разработи цялата съвкупност от философски, методологически и специални научни основи и следствия
от прехода на науката и техниката към изследване и конструиране на системи
от различен тип“.
В друга своя работа Х а г е т (1979) определя географията като наука, в
която се преплитат областите на естествените и обществените науки и която
изучава Земята като среда на обитанието и дейността на човека (по-подробно
в К а р а с т о я н о в, П е т р о в, 2005). Прав е съвременният руски географ
С к о п и н (2001), който смята, че принадлежността на едно изследване към
конкретна парадигма е условно, защото много често се използват похвати, появили се в различни етапи, географски школи и с различна доказателственост на
анализа. Наред с това обаче трябва да приемем тезата на Т. Кун, че „ развитието
на научните идеи е динамичен процес, който се извършва в две последователни
фази: в първата научните идеи се обогатяват въз основа на приемственост на
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съществуващите дотогава възгледи, а във втората тези възгледи в по-голямата
си част се отхвърлят и тогава настъпва качествено ново състояние на науката“.
Вече беше казано, че смяната на парадигмите е нещо по-значимо от редуването на теории и концепции. Особено динамично се променят парадигмите в
областта на политическата география и геополитиката. Това е предизвикано от
появата на нови феномени в политико-географското и геополитическото пространство. Институционално-правната и национално-държавната парадигма
все още имат голямо значение и се намират в центъра на националните държави
(К а р а с т о я н о в, 2008). През почти целия ХХ в. идеологиите стават решаващ
фактор за геополитическото разделение. Геоидеологическата парадигма става доминираща, особено в годините след края на Втората световна война. Крахът на комунизма формира нова геополитическа картина на света. Естествено
беше да се предложи друга моделна система – цивилизационната или геоцивилизационната парадигма. Тя предполага, че цивилизационната идентичност е
главният фактор, интегриращ големите пространства в геополитиката.
В англо-американската геополитическа традиция доминира бихевиористичната парадигма. Тя е ориентирана към създаване на поведенчески и статистически модели. Информационната революция и създаденото от нея информационно пространство придават особено значение на съвременната епоха.
Светът радикално се промени и се формира постиндустриалното общество. Съвременната информационна революция предизвиква и появата на нова информационна парадигма не само в политическата география и геополитиката, но
и в много други природни и обществени науки.
Голямо е значението за появата на нови парадигми в науката и на глобализацията. Глобализацията, или всички тези процеси, благодарение на които
народите на света се инкорпорират в единно световно общество, „глобално общество“, е феномен, който поражда много, и то най-разнообразни, тълкования и дискусии. Най-често глобализацията се представя като продължителен
икономически, социален и политически процес на създаване на всеобхватна
световна система. За нашето изследване е важно да се подчертае, че наред с
глобализацията и в противовес на нейните обезличаващи функции, значително
развитие получи процесът на регионализация, изразяващ се в активизирането
на регионалната идентификация и интеграция. Това без съмнение довежда и до
обособяването на нови научни направления. Те се появяват в резултат на т. нар.
частни интеграционни процеси (осъществявани в отделните науки), така и от
интеграцията между различните природни, обществени и хуманитарни науки.
Преди всичко трябва да се изясни фундаменталното понятие „регионални изследвания“. То има твърде обширна предметна дейност. Става дума и за отношението към понятието „регионализъм“. Според Т у р о в с к и й (2006) на всяко
изследване може да му се признае регионализъм, ако то използва един от двата
принципа (или двата едновременно) – принципа на диференциация и принципа
на локализация. Същият автор смята, че пространственото измерение на явленията от всякакъв произход е предметът на регионалните изследвания. Тук възниква изключително важният въпрос може ли „регионалните изследвания“ да
се приемат като съставна част от „пространствената наука“? Според С т о я 
н о в (2008) представителите на „пространствената наука“ смятат „регионалното изследване“ като нейна съставна част, дори като синоним на пространствена
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наука или изследване на пространството. От друга страна, според същия автор,
представителите на „регионалното изследване“, респ. „регионалната наука“, в
немскоезичния свят смятат, че то е напълно самостоятелна наука със собствен
обект и предмет на изследване. Друг български географ – К о л е в (2008), приема, че отъждествяването на пространствената с регионалната наука най-малко е
неточно. Ако приемем, че географското пространство е всеобхватна и всеобща
форма на съществуване на географските обекти в пределите на глобалната геосфера, то може да твърдим, че всеки географски обект има свое пространство,
съответна пространствена форма. С известна условност може да се твърди, че
„регионалните изследвания“ са своеобразен инвариант на „пространствената наука“. Налага се да повторим, че методологична основа на географията е
пространственият (хорологичният) подход, а категорията пространство е в
основата на всяко географско изследване.
Много и най-разнообразни са научните направления, занимаващи се с проблемите на регионализацията и регионалната интеграция. Определено става
дума за диференциациата и регионализацията на геопространството. В академичните среди на различните страни съществуват паралелно няколко научни
дисциплини, имащи отношение към тези проблеми – например в англоезичните
страни и техните аналози в Русия, Германия и Франция: area studies – regional
science – regional studies – regional analysis. Под regional science (регионална

Фиг. 1. Място на регионалната наука според S c o t t L o v e r i d g e
– Morgantown, WV: Regional Research Institute, West Virginia
University, 1999
Fig. 1. Position of the Regional Science according to S c o t t
L o v e r i d g e – Morgantown, WV: Regional Research Institute,
West Virginia University, 1999
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наука) обикновено се разбира „област от обществените науки, която изследва
чрез различни аналитични прийоми регионални проблеми. Темите в регионалната наука включват, но не са ограничени само до тях, локализационни теории или пространствена икономика, локализационно моделиране, транспорт,
миграционни анализи, земеползване и градско развитие, междуиндустриални
анализи, природни и екологични анализи, управление на ресурси, анализи на
регионалната политика, ГИС и анализ на пространствени данни. В най-общ вид
всеки анализ от обществените науки, които имат пространствени измерения, се
обхваща от регионалната наука“ (H o o v e r, G i a r r a t a n i, 1984).
Под Area Studies Tradition същите автори разбират „академична традиция
в модерната география, която изследва земната повърхнина от географска перспектива на локално, регионално и глобално ниво“. В Русия например тези две
понятия се отъджествяват. Според К о т л я к о в и К о м а р о в а (2007) те представляват „междудисциплинарен анализ на социално-икономическите явления
в конкретния регион с цел изучаване на регионалните изменения и планиране
на бъдещето регионално развитие“. Между тези определения съществуват както общи неща, така и определени различия. Това обстоятелство ни задължава
чрез кратка историческа ретроспекция синтезирано да разгледаме представите
за регионализма в географията от древността до наши дни. Няма да бъде грешка
да се приеме, че още Херодот (486–425 г. пр. Хр.) в неговата „История в девет книги“ оказва влияние върху регионалното направление в географията. Без
съмнение Страбон (около 63–23 г. пр. Хр.) поставя началото на интегралното
географско регионализиране. Той предлага метод на разделяне на страната/материка на отделни части, които впоследствие получават определението региони.
За него най-важният проблем на географията е усвояването на пространството.
Клавдий Птоломей (90–168) различава две направления в развитието на географията – общо и регионално. Поради това поделя географията на две части
– география и хорография. Според него обаче те имат общ предмет на изследване – геопространството. Сред авторите през Средновековието безспорно се
откроява Бернхард Варениус (1622–1650). Неговата книга „Обща география“ е
явление не само за географията, а и за наукознанието изобщо. Точно той въвежда комплексния географски подход в регионалната география. В този кратък
преглед не може да бъде пропуснато името на бележития философ Имануел
Кант (1724–1804). За повечето автори той е създател на пространствената (хорологичната) концепция в географската наука. Автор на първата класическа
регионална теория е Йохан фон Тюнен (1783–1850). Той първи използва метода
на регионалното моделиране. Карл Ритер (1779–1859) обявява географията за
предимно хорологична наука. Географията е наука за пространството, а историята – наука за развитието, това е лайтмотивът на повечето негови изследвания.
Хетнер (1859–1941) е изследователят, който категорично приема, че географията е пространствена (хорологична) наука. За него обаче основен обект на
изследване на географията трябва да бъдат регионалните особености, с което
дава превес на регионалната география. Идеите на Хетнер оказват голямо внимание върху творчеството на географите от Германия, Русия, Франция и САЩ.
Френската школа „География на човека“ и нейните представители, като Пол
Видал дьо ла Блаш, Ж. Брюн, А. Деманжон, Р. Бланшар, Е. Мартон, П. Жорж,
приемат методологическия принцип за „земното единство“. Те прилагат този
15

принцип обаче само при изследване на отделни части от земната повърхност.
Регионалният синтез е крайната цел на географията. Френската школа „География на човека“ – това е регионалната география, в която страните и регионите са „географска индивидуалност“. Целостта на страните (регионите),
тяхната индивидуалност се определя от човека.
Пряко или косвено отношение към развитие на регионалните идеи имат
трудовете на А. Вебер, В. Кристалер, А. Льош, Т. Хегерстранд и особено У.
Айзард. В края на 30-те и през 40-те и 50-те години на миналия век особено
значение за развитието на теорията на географията има американският географ
Ричард Хартшорн (H a r t s h o r n e, 1939, 1948, 1979), за когото регионалната
парадигма е сърцевината на географията (фиг. 2).
Той смята, че географията се стреми да получи завършени знания за териториалната диференциация и затова различава явления, изменящи се териториално само по тяхното географско значение, т.е. по тяхното отношение към
всеобщата териториална диференциация. Крайната цел на географията според

Фиг. 2. Структура на географията по Х а р т ш о р н (1939)
Fig. 2. Structure of Geography by H a r t s h o r n e (1939)
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Хартшорн е изучаване на териториалната диференциация на света, което найдобре се отразява от регионалната география. В своите трудове идва до заключението, че хорологичната концепция е единствено исторически правилна.
Той твърди, че географията в своето историческо развитие винаги е заемала
сред науките определено положение като една от хорологичните науки. В крайна сметка географията според Хартшорн е наука за Земята като планета, наука
за взаимоотношенията между природата и човека и наука за разпределението.
Още през 50-те и 60-те години на миналия век като една от главните задачи
на географията Хартшорн вижда изучаването на политическите единици (региони), обособени чрез държавни или политико-административни граници, и
особено пространствените сходства или различия между тях.
В края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век към регионалната парадигма постепенно се наслагва известно разочарование, регионалният
синтез се заменя от отрасловата специализация. Автор като F r e e m a n (1961)
стига до крайния извод, че „разочарованието от трудовете на географите – регионалисти принуждава много учени да се усъмнят в самата възможност на
регионалния подход да удоволетвори потребностите на академичната наука...“.
Той пише: „Ужасно е това, че много географи регионалисти в своите анализи
се оказват в положението на човек, който се опитва да обхване необхватното“.
Даже американски географи, като Е. Акерман и П. Гоулд, пишат за практическата неконструктивност на регионалната география. Географите регионалисти
в своите изследвания, според горепосочените автори, стигат само до повърхностен анализ (Д ж о н с т о н, 1987). Съвременни автори, като M u r p h y и
L o u g h l i n (2009), също смятат, че повечето от регионалните изследвания в
последните двадесет години на миналия век имат енциклопедичен характер с
акцент „към каталогизиране на природни, икономически, демографски и социални характеристики на различните части на света“. Подобно бе отношението
към регионалните изследвания, към регионализма изобщо и в нашата страна.
Практически за един период от почти половин век (1944–1990) под силното
влияние на съветската географска школа и в периода на т.нар. класификационна
парадигма и отрасловизма общогеографските регионални изследвания отиват
на втори план. В края на 90-те години на миналия и началото на настоящия
век регионалните изследвания се възраждат на ново качествено и количествено
равнище под влияние на интегралния характер на природните и социално-икономическите процеси, изучавани от географията. За този факт немалко влияние
оказва създаването на регионалните геоинформационни системи, както и обществените потребности от регионална политика и геостратегия на страните
(К а р а с т о я н о в, 1998).
В географията, както и във всички други науки, протичат процеси на диференциация. Наред с процеса на диференциация на географията възниква и друг,
противоположен процес – на интеграция. Трябва да се подчертае, че в повечето
географски науки се осъществява т.нар. частен интеграционен процес. Например такъв процес се осъществява между политическата и икономическата география. Формиращата се политикоикономическа география изучава и изследва
отделните страни или групи страни. Нейна най-важна задача е открояването на
географските различия в историческите, политическите, икономическите, националните, религиозните, демографските и други фактори. Както неведнъж
2 Проблеми на географията, 1–2/2011
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Фиг. 3. Място на регионологията (регионалистиката) в системата на науките
(по Б и р ы г и н, 2009)
Fig. 3. Position of the Regionology (Reginalistics) in the system of sciences
(by B i r i g i n, I. N. Mejdunarodnoe regionovedenie, Piter, 2009)

сме подчертавали (К а р а с т о я н о в, 1997, 2001, 2008), политическата география и сродните Ј геополитика и геостратегия е интердисциплинарна научноприложна област на интерференция между география, политика, демография,
социология, история, геоекология, теология и други обществени и природни науки. Задълбочаването на регионалните изследвания, считат M u r p h y и
L o u g h l i n (2009), е една от най-важните задачи на съвременната география.
Сериозните географски различия, които разделят съвременния свят, означават,
че глобалните процеси се отразяват по различен начин на отделните региони на
света. Именно тези регионални различия, според тези автори, са основен двигател за развитието на света. Това е една от причините за бързото развитие на
регионалистиката (регионологията). Това е нова наука, синтезиращата пространствените подходи на географията и геополитиката, историята, политологията, социологията, икономиката, демографията, културологията, психологията,
екологията, философията и др. (фиг. 3).
Регионалистиката изучава обективните процеси на регионализацията на
международните отношения (политически, икономически, културни) под силното въздействие на факторите на глобализация. Регионалистиката, пише
Д е р г а ч е в (2008), е едновременно субект и антипод на глобалистиката.
Интерес представлява и определението, което този автор дава: „Регионалистиката изучава обективните процеси на формиране на Големите многомерни
пространства и другите териториални съчетания (междудържавни организа18

ции, страни, региони, вътрешнодържавно административни единици), обладаващи цивилизационен код и стремящи най-ефективно да използват външните
и вътрешните фактори за развитие“. Трябва да се каже също, че в края на ХХ и
началото на ХХІ век авторите, занимаващи се с политическа регионалистика,
активно използват политикогеографските и геополитическите подходи. Прилагането на политикогеографската характеристика и геополитическия анализ
в регионалистиката се разглежда като вариант на системния подход. Затова в
нашето съвремие регионалната парадигма включва обобщаващите теории,
обясняващи закономерностите на регионализацията на политическото и икономическото пространство, развитието на различните типове региони, междурегионалното взаимодействие. Л у к и н (2005) пише: „Регионът, като регионален
социум и социално-етническа общност от хора, представлява социокултурно,
историко-етническо, ланшафтно-географско, административно-териториално
икономическо пространство, сформирало се по естествен, еволюционен път“.
Според Роланд Щурм (цит. по Л у к и н, 2005): „Регионът – това не е просто
географско пространство или съвкупност от живеещи там хора, регионът – това
са хората, социалният живот, регионалният социум с неговите културно-цивилизационни особености“.
Как трябва да се отговори на въпроса – каква наука е политическата регионалистика? Според нас това е наука, която е своеобразен синтез между
регионалистиката, политологията и географията. Политическите регионални изследвания може да се разглеждат в качеството на фактор, влияещ върху териториалните особености на обекта на изследване. Затова неслучайно И з а р д
(1966) подчертава момента на взаимодействие на политическите, социалните
и икономическите фактори. Руските изследователи М е д в е д е в (2002) и
Т у р о в с к и й (2006) смятат, че политическата регионалистика се появява
като резултат от синтеза между регионалната наука и политологията. За тях
предметът на политическата регионалистика е пространственото измерение на
политическите явления.

Фиг. 4. Структура на политическата регионалистика (по К о с о в, Ф о к ы н а, 2009)
Fig. 4. Structure of the Political Regionalistics (by Kosov, J.V., V.V. Fokina. Politicheskaja
regionalistika. Piter, 2009)
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М е д в е д е в (2002) дава следното определение: „Политическата регионалистика е едно от направленията – както на политологията, така и на регионалистиката, изучаващо проблемите на регионалната структура на държавата и обществото, регионалното развитие и междурегионалното взаимодействие, с особен
акцент на пространствените форми на политическите явления, динамиката на
политическите процеси и институти в регионите, характера и разположението
на политическите сили, особеностите на формирането на политическия елит,
проблемите на взаимодействието на центъра с периферията, а така също обратното въздействие на регионалната политическа среда върху държавата и обществото като цяло“. Това пространно определение не дава възможност за ясно разграничаване на политическата география и политическата регионалистика. Не
може да има съмнение, че политическата регионалистика комплексно използва
както географските, така и политологичните методи. Малко трудно може да се
предположи, че политическата география и политическата регионалистика по
свой начин изследват пространствените измерения на политическите явления.
Политическата регионалистика, използвайки класическите географски методи, е по-скоро съвременно допълнение на политическата география. Поради
това между двете науки не може да бъде определена каквато и да е граница.
От друга страна, политическата регионалистика според Т у р о в с к и й (2006)
е семантично свързана с понятието „политически регион“. Естествено е да се
приеме, че под „политически регион“ може да се разбира както държавата, така
и наднационалните политически образувания. Като разширява своя предмет
на изследване, политическата регионалистика напълно изличава каквато и да е
граница и с политическата география, и с регионалната наука. От друга страна,
Т у р о вс к и й (2006) пише, че разглеждането на наднационалните политичес
ки образувания пресича политическата регионалистика с геополитиката.
Отново се налага да се каже, че системният и структурно-функционалният
анализ като методи (особено разработените от П а р с о н с, 1997) все повече
намират приложение в политическата регионалистика. Особено ефективни са
те в изследването на регионалната социосистема. Социосистемата се състои
от редица взаимосвързани елементи, функционирането на които зависи от тяхното разположение на територията (в пространството), и от подсистеми, всяка
от които изпълнява определени функции. Поради това цялостната представа
за вътрешната структура на социално-политическата система зависи от характера на нейните подсистеми: политическа, икономическа, социална и др. От
много голямо значение за политическата регионалистика е и изследването на
формиране и развитие на регионалните обществено-политически системи, както и всички етапи на обособяването им. Затова можем да приемем, че политическата регионалистика изследва закономерностите на обществено-политическата организация и развитието на регионите. Политикогеографските,
геополитическите и геоцивилизационните подходи и методи са в основата на
теоретико-методологичната база на политическата регионалистика, докато
задачите, които стоят пред нея, допълват изследванията на политическата
география, но на по-детайлно ниво – политическия регион.
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ESSENCE AND SIGNIFICANCE
OF THE POLITICAL REGIONALISTICS
St. Karastoyanov
(S u m m a r y)
The article is devoted to the political regionalistics – which is a new
interdisciplinary scientific field of study. The Regionalistics (Regionology) synthesize
spatial approaches, which are commonly used in geography, politology, history,
economics, culture, ecology and other sciences. The political regionalistics study the
interrelations of the socio-political organization and regional development.
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ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА СВЕТА И ИДЕИТЕ
ЗА „КРАЙ НА ГЕОГРАФИЯТА“. ТЕЗИ И КОНТРАТЕЗИ
Валентин Михайлов
Статията е посветена на въпроса за връзките между процесите на глобализация
и идеите за „край на географията“, появили се в идеите на отделни учени на границата на ХХ и началото на ХХI в. Анализирани са основните количествени и качествени
промени, настъпващи в глобалната епоха в основните обществени аспекти на глобализацията: икономическия, политическия, културния, технологичния и информационния.
Направен е критичен анализ на тезите, умаловажаващи значението на територията, разстоянията и уникалността на мястото в развитието на човечеството. Направен е опит да
се обоснове географска контратеза като отговор на предизвикателствата на постмодерния географски нихилизъм, стремяща се да предложи по-системна теоретична рамка за
обяснение на световната система в глобалната епоха.

УВОД
Съвременната политикогеографска карта на света представлява все по-динамичен и взаимосвързан комплекс от културни, религиозни, икономически,
политически региони и относително автономни национални държави. Най-голямо предизвикателство за обществената география и за обществените науки
днес е както изследването на геопространствената еволюция на природногеографските, геополитическите, геоикономическите, геоцивилизационните пластове, обхващащи структурата на континенти и субконтиненти и преминаващи
границите на традиционната национална държава, така и тяхната взаимозависимост във формиращото се транснационално пространство. В този контекст
главна цел на настоящата статия е критичен анализ на тезата за „край на географията“, появила се в обществените науки като опит за обосноваване на процесите на ускорена международна интеграция и глобализация в края на ХХ и
началото на ХХI в. Основните тези на автора са подкрепени с примери за съвременните тенденции в геоикономическата, геокултурната и геополитическата
еволюция на света.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО ОБЕКТИВНО ЯВЛЕНИЕ
ОТ МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ И НЕЙНАТА ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ:
ОБЩОНАУЧНИ ДИЛЕМИ
Динамичната и забързана епоха, в която живеят по-голямата част от представителите на съвременната човешка цивилизация, редица изследователи дефинират като глобална. Все още няма монолитна, общоприета и верифицирана
теория за това, какво всъщност представлява глобализацията. Безспорно е, че
тя се превърна в своеобразен „крайъгълен камък“, в мода, символ и парола,
която разкрива духа и идеологията на съвремието. Под влияние на научно-техническата и на информационната революция, на новите форми на стопанска
организация и моделите за управление на човешките ресурси се преобразува
една значителна част от земното кълбо. Променят се ценностите и начинът на
живот на милиарди хора. Формират се нови, непознати само допреди 20 години
структури и процеси, окачествявани като глобални. За обозначаването на тази
амалгама от явления се интензифицира създаването на нови научни понятия,
описващи в качествен и функционален аспект епохата, в която живеем. Найупотребявани например са „посткласически капитализъм“, „глобален капитализъм“, „постиндустриална епоха“, „постмодерна епоха“, „епоха на достъпа“,
„епоха на знанието“, „информационна епоха“. В пространствено-структурен
и пространствено-функционален аспект се говори за формиране на „глобално
село“ и „глобални мрежи“.
Отговор на въпроса кое е новото в информационната епоха, създаващо
„новия свят“, предлага Castells (2009, с. 336). Безспорно нови са чиповете и
компютрите, мобилните средства за комуникация, интегрираните в електронни
мрежи глобални финансови пазари, заетостта на основната част от градското
население в създаване и преработка на знание и информация, създаването на
мрежово общество. В същото време, ръководейки се от стремеж за вписване в
модните тенденции, редица учени слагат на отделни явления етикета „глобални“, неотчитайки, че част от тях съвсем не представляват новост в развитието
на цивилизацията. Проявява се познатият симптом „описание на стари явления чрез нови термини“. Например етногенетичната миксация и асимилация,
прословутата „глобализация“ на културите, трансконтиненталната търговия и
транспорт, намесата на външни сили във вътрешните проблеми на суверенни
държави. По отношение на културата D y l u s (2005, с. 91) посочва, че основната разлика спрямо международния културен обмен през ХIX и ХХ в. се състои
в масовизацията на културата на ежедневния живот, докато по-рано този процес се е ограничавал предимно до т.нар. „висока култура“ (литература, музика,
изкуство).
Американският социолог Chase-Dunn (1999, с.190–193) заключава, че
има поне пет ясно разпознаваеми аспекти на глобализацията: 1) общи екологични ограничения, към които авторът отнася „глобалните екологични заплахи, породени от уязвимостта на екосистемата и глобализацията на екологичния
риск, като едва в наши дни екологичната деградация започва да бъде отчитана
на глобално равнище“; 2) културна глобализация, свързана с два вида културни
явления: разпространение на имащите западен произход индивидуални ценности към всички големи групи на световното население; признаване на инди24

видуалните права и идентичност, както и транснационалните усилия за защита
на „човешките права“; 3) глобализация на комуникациите, свързана с новата
ера на информационните технологии – „инфраструктурата на глобалната комуникация има силата да премества видимите и невидимите неща от една част
на света към друга, независимо дали държавите харесват това, или не“; 4) икономическа глобализация, която „обхваща икономическите връзки, покриващи
цялото земно пространство. Най-значимите £ прояви са взаимовръзките между
пазарите, финансите, стоките и услугите и мрежите, създадени от транснационалните корпорации.“; 5) политическа глобализация, чиято същност е в „институционализирането на международните политически структури“.
В същия момент, когато се отварят граници и падат администратвни бариери, в съвременния свят паралено протичат процеси на регионализация. Най-нагледният пример за жителите на Стария континент е Европейският съюз (ЕС) и
неговата регионална политика. Трябва да се посочи, че в много публикации или
се поставя знак за равенство между глобализация и европейска интеграция, или
двете се описват като явления, протичащи по идентични механизми. На практика обаче глобализацията е преди всичко спонтанен, непланиран от един-единствен център процес (Dylus, 2005, с. 11–16). Нейна база са неолиберализмът и
антиконструктивистката философия на свободния пазар. В същото време европейската интеграция, най-успешният модел на регионална интеграция в света,
се осъществява при стриктно планиране и координация на икономическото и
регионалното развитие, осъществявани чрез изпълнение на решения и директиви на бюрократизирани междуправителствени структури.
В научните и политическите среди се формира известен консенсус относно
обществените сфери, подложени в най-голяма степен на трансформация в условията на глобализация. Това са икономиката, информацията и комуникациите,
международната политика, националната държава, културната сфера. В политико-идеологически план се налагат две основни тези за глобализацията. Привържениците на първата теза утвърждават, че глобализацията ликвидира изолираността на света, създава мрежи за включване на всички страни в глобалния
пазар, обединява страните и народите, улеснявайки живота им с най-нови технологични открития. От своя страна, критиците на глобализацията я определят
като форма на икономическа, политическа и културна експанзия на пазарния
капитализъм. Не без основание се говори за глобален неоколониализъм, който
не обединява, а разделя, не изравнява шансовете за прогрес и благоденствие, а
увеличава пропастта между богатите и бедните народи. В културен план глобализацията се представя като модел за разпространение на западния начин на
живот, на мислене и на човешки взаимоотношения, изтласкващи традиционни
устои и ценности на останалите цивилизационни общности.
ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ГЕОГРАФИЯ?
Термините глобализация и глобалност имат силно изразено териториално
съдържание и геопространствен оттенък, тъй като единната глобална система
се формира от структури с по-нисък териториален ранг (континенти, региони,
държави, населени места). Географите имат за задача да обяснят част от ос25

новните противоречия на глобализацията, базирайки се на геопространствения подход – една от най-висшите и сравнително рано утвърдили се форми на
научен синтез. Той се интересува от съчетанието на икономически, културни,
демографски и други явления и ефектът от тяхната синергия – формираните в
конкретни части от земната повърхност и неповторими по своя качествен състав геосистеми. Те възникват не само вследствие проявите на вътрешни закономерности, но се трансформират под влияние на външно въздействие. Освен
това тясно свързано с географското познание също е екологичното мислене.
Днес то представлява фундаментална парадигма за оптимизирането и балансирането на отношенията между нуждите от икономически растеж и съхраняването на природното многообразие.
Редица от визионерите на глобализма определят регионалния, националния, етническия, локалния аспект на развитието на световната система в условията на всестранна интеграция и глобализация като синоними на назадничавост, консерватизъм, липса на отвореност към цивилизационните процеси и
постмодернизма, към технологичния напредък, разпространението на рационално знание и т.н. Регионалността обаче означава също своеобразен начин на
адаптиране и приемане на иновациите в местна етнокултурна, цивилизационна
и социално-икономическа среда. Именно различията в разпределението на определени ресурси стоят в основата на интензивния обмен на хора, стоки, идеи,
капитали, технологии. При положение че светът беше или, което е невъзможно,
щеше да бъде унифициран, ако не съществуваха местни количествени и качествени диспропорции в ресурсите за социално-икономическо развитие и в неговите резултати, жителите на отделните региони нямаше да изпитват нужда от
обмен на минерални ресурси, работна сила, земеделски продукти, технологии,
ноу-хау, нямяше да учат чужди езици, да пътуват с туристическа цел и т.н.
Част от неточните обяснения на връзките между глобализацията и еволюцията на обществено-географските системи имат своето логично обяснение. С
голяма доза съжаление трябва да се признае, че сред авторите на най-големите
и влиятелни произведения в световната наука, посветени на глобализацията,
не се срещат имената на географи. Спорадичните географски публикации по
темата служат предимно за „вътрешна консумация“, неоказвайки съществено
влияние върху mainstream-a на съвременната научна мисъл. По-сериозен опит
за изработване на географска концепция на глобализацията предлага Д р у 
ж и н и н (2010, с. 37–40), определяйки я като разгръщащ се в общопланетарен мащаб пространствен интеграционно-дезинтеграционен процес. Политико-икономическата и социално-културната активност във все по-голяма степен
се разпространява по ойкумена, възниква и се засилва ефектът на диференцирана (селективна) глобализация. Нейните най-мащабни и най-пълни провяви
се концентрират в определени региони и техните центрове, докато останалите
територии са подложени на „маргинализация“. Формиращите се териториални
„архипелази“ на глобализацията очертават контурите на новата общопланетарна териториална социално-икономическа система. Обществено-географското
пространство става все по-полицентрично, динамично и крайно неустойчиво.
Под влияние на новите качества на пространствените взаимодействия възниква
нов икономогеографски феномен и обект на изследване – транстериториалната
организация на обществото. Основно понятие в нея е глобалното геопростран26

ствено позициониране, което Дружинин дефинира като „основна форма на продуцираната от глобализацията транстериториална организация на обществото“.
Традиционното икономогеографско положение се трансформира в глобално
геопространствено позициониране благодарение на „териториализацията“ на
глобализацията и „търсенето“ на територии от глобалните субекти и институции, на конкуренцията за място в променящата се конфигурация на транстериториалната организация на обществото.
Селективният характер на постиндустриалната трансформация на структурите и отношенията в планетарното обществено-географско пространство
означава, че далеч не всички региони, страни, общества и хора са обхванати от
глобализацията като социално, икономическо и технологично явление. Промените в стила на живот, в начините на стопанско усвояване на природата, на промяната в ценностите, в материалното благосъстояние, урбанизацията и други
проникват по-дълбоко в обществените структури предимно на западния свят и
в някои частично вестернизирани страни, като тези от Азиатско-Тихоокеанския
регион (Сингапур, Република Корея, Тайван и др.). Технологични достижения
като телевизията, автомобилите, високоскоростните влакове, факса, компютрите, интернет, мобилните телефони, са съвършено непознати за милиони човешки същества, живеещи при племенни условия на социална организация. Трябва също така да се отчита, че тенденцията за свободен обмен на информация
съвсем не е неограничена, а за милиарди хора на планетата достъпът до нея
е практически нулев. По данни към месец юни 2010 г. от 6,8 млрд. жители на
планетата едва 28, 7 % ползват интернет. Това се отнася за 10,9 % от населението на Африка, за 21, 5 % – на Азия (без страните от Близкия Изток). В същото
време 77,4 % от населението на Северна Америка и 58,4 % от това на Европа
имат достъп до интернет.
В началото на ХХІ в. в някои части на Земята социалният ефект на глобализацията е заглушен. Намиращите се на племенен стадий на развитие народи
обитават своите примитивни домове, прехранват се с улов на риба, диви животни и растения по начините, познати и утвърдени в човешката история от хилядолетия. В случая дори няма нужда да посочваме примери с населението на
малки екзотични острови в океаните, отдалечени на хиляди километри от цивилизацията. Достатъчно е да погледнем етносоциалната структура на развити
страни като Канада, Русия или Австралия, за да открием във всяка от тях присъствие на много вътрешни културно-географски „светове“. Такива са световете на ескимосите, чукчите и евенките, на австралийските аборигени, а също
на маорите в Нова Зеландия, на масаите, народите нупе и сандаве в Африка.
Разбира се, това са относително частни случаи, които не определят главната линия на глобалното развитие. Въпреки това племенните общности са неделима
част от човечеството и техният начин на живот трябва да бъде вземан предвид
при формулиране както на претендиращи за системност заключения, така и при
изписване на рецепти за безоблачна глобализация и „край на географията“.
Традиционните общества, необхванати от модернизацията, могат да изпитват влиянието на глобализацията в информационно-технологичен, финансов
или политически аспект, но не могат да се ползват в пълна степен от нейните
възможности. Това се отнася и към ниския дял на хората, които са наистина
„свободни“ да пътуват, дори на територията на собствената си страна, поради
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ограничени финансови възможности. Милиони хора, живеещи в най-бедните
и периферни части на планетата, включително в селски райони, по никакъв
начин не се вълнуват от „глобалните“ – в очите на северноамериканските и
европейските теоретици – промени в технологичното и социалното развитие.
Дори когато една транснационална корпорация, ТНК, разкрие дейност в границите на определена страна, това по правило подобрява живота на нищожен
дял от населението £. P i e t r a s z (2002, с. 7–17) потвърждава, че процесите на
глобализация не означават глобална и всеобща хомогенизация и униформизация на обществения живот. Не означават край на културното многообразие и
националните традиции, въпреки видимите тенденции за унифициране на потребителското поведение.
В епохата на глобализация територията и природните ресурси остават основни ценности, в спорове за които възникват междуетнически и междудържавни конфликти. Следователно тези класически географски фактори запазват фундаменталното си значение за геополитиката и геостратегията. Р у с е в
(2009, с. 10) констатира, че „основен геостратегически мотив на съвременната
политика е желанието за контрол над богати на природни, човешки или стопански ресурси географски пространства, както и над такива, чрез които може да
се осъществява ефективно блокиране на важни световни комуникации“. Друг
актуален пример посочва A n i ó ł (2010, с. 92), свързан с нарастването на международната конкуренция в Арктика: доскоро тя е възприемана единствено като
отдалечена периферия на цивилизования свят, най-много като терен за полярни изследвания и риболовни експедиции. Докато днес „новите шансове, които
присъствието в този регион предоставя, привличат редица държави, енергийни
концерни, риболовни фирми, корабособственици. Предимно академичната до
този момент дискусия около въпросите за суверенитета и контрола над обширните пространства в арктичния район придобива реално политическо значение.“
Глобализацията, развитието на интернет, медиите, международните научни мрежи отварят неподозирани възможности за приложение на принципите на
географското мислене в общественото развитие. В рамките на реторичния въпрос, зададен в заглавието на настоящия раздел, ще цитираме думите на Кофи
Анан, бившия председател на ООН, част от доклада му пред 97-ия годишен
конгрес на американските географи. Той придава огромно значение на сътрудничеството между ООН и професионалните географи, които трябва да бъдат
по-тесни, за да може да се отговори на предизвикателства на човешкия род, като
климатичните промени, несигурните условия в географската среда и дългосрочните цели на устойчивото развитие. Идеята за взаимозависимостта, подчертава
Анан, е свойствена за географията. За повечето хора тя обаче представлява нов
костюм, който те тепърва се опитват да облекат (Анан, 2005, с. 205–209).
СВРЪХКОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕЩУ МНОГООБРАЗИЕ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ
Един от изтъкнатите теоретици на глобализацията, Б а у м а н, изследва
положителните и отрицателните ефекти, които тя носи за социалния живот.
Макар че отделя значително място да обоснове „детериториализацията“ и ре28

лативизацията на пространството, той подчертава многопосочността на съвременните глобални процеси. „Глобализацията колкото разделя, толкова и обединява... Заедно с появата на планетарното измерение на бизнеса, на финансовия,
търговския и информационния поток, задвижен е и „локализиращ“, фиксиращ
мястото процес. Това, което се явява като глобализация за едни, означава локализация за други. Подвижността се издига до ранга най-висша всред желаните
ценности, а свободата за придвижване – постоянно дефицитна и неравномерно
разпределена стока...“ (1999, с. 22). Това означава, че глобализацията не само
създава условия за по-тесен диалог и сближаване между културите, но води до
социално-класова диференциация.
От позициите на системно-структурната парадигма географите Грчић и
Слука (2006, с. 8) дефинират глобализацията като процес на трансформиране
на географската обвивка на Земята в цялостен системен организъм. В него географията на ТНК не се покрива с границите на държавите. Авторите се отнасят критично към глобализма, дефинирайки го като „широкообхватна дейност в
областта на икономиката, политиката и културата, осъществявана от конкретни
хора в името на „международната общност“, насочена към създаване на неоимпериален режим от нов тип... Колониалната „зависимост“ е изгубила значението си, но глобалната икономика е станала „взаимозависима“ вследствие
развитието на търговията, транспорта, мултинационалните компании, преките
чуждестранни инвестиции, операциите на финансовия пазар.“ (с. 13–15)
Не може да се отрече, че инвестициите на ТНК създават нови работни места и стимулират икономическия растеж в развиващите се страни и в страните
в преход. В редица случаи обаче дейността на ТНК се разминава с очакванията
и нуждите на местните общности. По този повод полският географ Sala (2007,
с. 169) обръща внимание на изострящия се конфликт на интереси между националните държави и ТНК. „Имайки предвид ролята и значението на корпорациите на международната арена, може да се направи извод, че публичният
интерес е до голяма степен „заразен“ от политиката на ТНК. С помощта на
социотeхнични методи, корпорациите ефективно манипулират общественото
мнение с цел максимизация на печалбите, изтласквайки публичния интерес на
втори план за сметка на собствените си интереси.“
Именно икономиката се определя като един от главните двигатели на процесите на глобализация. Не са малко оценките за глобализацията като за чисто
икономически процес. В научната литература най-добре обосновани засега са
концепциите за глобализацията, свързани с отделни аспекти на международната икономика и финанси. Castells (2008, с. 86) определя съвременната икономика като глобална, защото организацията на основните форми на продукция и
потребление, както и техните съставляващи (капитал, работна сила, суровини,
управление, информация, технологии, пазари), имат глобално покритие. Това
се осъществява директно или с помощта на взаимосвързаните мрежи между
икономическите субекти. Съществуват обаче и други мнения. Анализирайки
съдържанието на глобалната икономика, Kuciński (2002, с. 151) посочва, че
въпросният термин не описва някаква формирана, узряла структура, а отразява
комплекс, който е в стадий на формиране. Днес може да се анализира не толкова
глобалната икономика, колкото процесът на нейното формиране или глобализацията. Напълно споделям извода, че „глобализирани са само някои сектори и
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пазари, например компютърната и телекомуникационната промишленост или
пазара на дънки.“ Въпреки компресирането на времето и пространството, благодарение на технологичния прогрес, все още повечето сектори и пазари запазват своя локален, регионален или национален характер.
Друг важен въпрос е свързан с йерархията на властта в световната система.
Фундаменталните изследвания в тази област потвърждават запазване и задълбочаване на различията между центъра и периферията. В монографията „Глобалните градове“ Грчић и Слука (2006, с. 99–103) изследват възникването и
ролята на глобалните градове. Превръщането на даден град в „глобален“ се определя от неговото „навлизане в единната система на геополитически центрове
на света и съобразно силата на влияние и нивото на достъп до управление на
геополитическите процеси. Това се постига чрез концентрация на органи на управление и представителства на най-влиятелните международни организации.“
Те са два основни типа – междуправителствени и неправителствени. По данни
за 2002 г. главните офиси на 5873 международни неправителствени организации (НПО) се намират в 20 основни града. От тях 13 са разположени в Европа.
Безспорен лидер е Брюксел, със седалища на 1392 международни НПО, Лондон
– 807, Париж – 729, Вашингтон – 487, Ню Йорк – 390, Женева – 272, Рим – 228.
Във втората половина на 20-те водещи глобални градове се намират три града
от развиващите се страни – Буенос Айрес (110 НПО), Найроби (100), Мексико
сити (87). Регистрирана е също свръхконцентрация на междуправителствени
организации в няколко ключови геополитически центъра. На Ню Йорк, Париж,
Лондон, Брюксел, Женева и Виена се падат 2/3 от главните седалища на междуправителствените организации и 4/5 от глобалните и глобално-регионалните
съюзи. Авторите достигат до извод, че „влиянието на геостратегическата ос
„САЩ–Европа“ се запазва, в пълна приемственост с тенденциите от последните 200 и повече години, докато центровете на Азиатско-Тихоокеанския регион
остават в сянка“.
Едностранният, западно-центричният характер на икономическата глобализация потвърждава още един пример. Според ранглистата на списание
„Fortune“ за 2007 г., отчитаща 100-те водещи ТНК на планетата според обема
на годишните приходи, в първата стотица попадат компании, чиито центрове са
локализирани в общо 17 страни. От тези страни само пет представляват страните в преход – Китай, представен от три компании, Русия, Индия, Мексико и
Бразилия – по една. За първите 100 ТНК е характерна свръхконцентрацията им
във високоразвитите капиталистически държави – 34 в САЩ, 12 в Германия,
по 9 във Франция и Великобритания, 8 в Япония, а останалите са разпределени
между Швейцария, Холандия, Белгия, Република Корея, Испания и Норвегия.
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ МЕТАФОРИ „КРАЙ НА ИСТОРИЯТА“
И „КРАЙ НА ГЕОГРАФИЯТА“: ИЛЮЗОРНИЯТ ТРИУМФ
НА ГЕОГРАФСКИЯ НИХИЛИЗЪМ
Основният извод от предишния раздел е, че най-големи и директни ползи
от „края на историята“ черпят високоразвитите западни държави, а от „края на
географията“ – транснационалните корпорации, чиито собственици и централ30

ни офиси са концентрирани в същата група страни. Идеите за край на историята и край на географията са тясно свързани с динамиката на глобализацията,
разбирана като повсеместно разширяване на влиянието на западните институционални структури и идеологически ценности. Реалността обаче се оказа
по-комплексна от идеологическите предвещания. В краткия интервал от десетина години след нейната гръмка поява стана ясно, че в своята същност концепцията за „край на историята“ не представлява нещо повече от една авторска
метафора, използвана в разработената от Фукуяма идеологическа концепция,
базирана на политико-икономически детерминизъм и на ценностите на либералния капитализъм. Една от критиките към Фукуяма е „неотчитането на фак
та, че светът е много по-комплексен и че на мястото на идеологическата борба
ще се появят етнически, верски, културно-цивилизационни и други конфронтации“ (С т е п и ћ, 2004, с. 61). За нашия анализ най-важна е връзката между
„края на историята“ и преустройството на световния геополитически ред. Фукуяма определя последиците от краха на Източния блок и на СССР като триумф на либералния капитализъм, чиито ценности ще се разпространят по целия
свят и ще ръководят мислите, чувствата и живота на всички хора и общности.
Въпросната теза също е движена от цивилизационни мотиви, доколкото основните ценности, регулиращи обществените отношения, са изковани в обществените традиции на англосаксонския свят. Постулатите £ са валидни за политическата и икономическата система, до голяма степен и за културната. Толерират
се върховенство на закона, индивидуални свободи, пазарна икономика, неприкосновеност на частната собственост, конкуренция, предприемачество, егоцентризъм. Те доминират в западнохристиянския свят, главно в Северна Америка,
Западна и Северна Европа, както и в Австралия и Нова Зеландия. След края на
Студената война те получиха полигон за разпространение в Източна Европа, в
Южна и Централна Америка.
За „край на географията“ се говори в научните, политическите и бизнес
средите, в медиите. Опити за обосновка на нейни технологични, икономически
или културни аспекти предлагат Бауман (1999), Проданов (1999), C a s t e l l s
(2009), S k a r z y ń s k i (2010) и други автори. По правило привържениците
на екстравагантната теза не правят усилие да уточнят за „край“ на коя точно
география става дума: на климатологията, на геоморфологията, географията на
природните ресурси, на политическата география, на културната география, на
лингвистичната и конфесионалната география, на географията на туризма, на
градовете, на транспорта и инфраструктурата или на земеделието. Можем да
спестим този неудобен въпрос, но като географи трябва по научен път да отговорим на предизвикателството „край на географията“. До какви аргументи
най-често се свежда въпросната теза? Това са: 1) географската локализация вече
не играе съществена роля в човешките отношения; 2) осъществява се „детериториализация“ на социалните отношения в киберпространството, обхващащо
интернет, цифровите технологии, електронните медии; 3) територията вече не
представялва съществен ресурс за развитието, в т.ч. за локализацията на икономическите дейности; 4) в глобалната епоха народите и културите се хомогенизират и хибридизират, а националната идентичност губи своето значение.
Както в случая с „края на историята“, така и в този с „края на географията“
е налице злоупотреба с фундаментални категории за измерване на материалния
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свят. Както утвърждават класиците на научната мисъл, всяко събитие, процес,
явление в природата и в обществото има времева и пространствена характеристика. Не са малко учените, които все още поддържат възгледа, че историята
представлява динамикатa и движението в човешкото развитие, докато географията се идентифицира със статиката. Последното е неоснователно не само при
изследване на обществените процеси, но също и по отношение на природата. В
рамките на един човешки живот природната среда се променя с бавни и слабо
забележими темпове, ако изключим екстремалните природни явления (земетресения, наводнения, цунами, лавини, вулкански ерупции). Това обаче съвсем не
означава, че такива промени не протичат.
Ако погледнем политикогеографската карта на света, от средата на ХХ в.
до началото на 90-те години тя се обогатява с нови сто суверенни държави. В
началото на ХХI в. броят им е повече от 200, 192 от които са страни–членки
на ООН. След разпадането на социалистическия блок в Централна и Източна
Европа, в Кавказкия регион и в Централна Азия се появиха 24 нови суверенни държави. Следователно именно днес, в епохата на глобализацията, политическата карта на света, на отделните континенти и субрегиони е най-пъстра в
сравнение с който и да е период от цялата история на човечеството.
Другият фундаментален аспект от обществения живот, изпитващ влия
нието на глобализацията и обект на радикални хипотези, е културният.
S k a r z y ń s k i (2010) обявява, че предстои настъпване на „края на народите“
– радикална теза, свързана в концептуално отношение с „края на географията“.
Той е „предизвестен“ от няколко основни тенденции. Като най-важна от тях
авторът посочва, че в резултат на масовите миграции на населението и развитието на средствата за комуникация се осъществява в невиждан до този момент
мащаб на смесване на групите и взаимно проникване на обособените култури.
Като краен ефект трябва да се очаква постепенна деструкция на националното
съзнание.
Като централна тема в дискурса за „край на географията“ се откроява тенденцията за компресиране на време-пространството. Разстоянията представляват все по-малка пречка за осъществяване на размяна на стоки, информация
и идеи, а границите стават „прозрачни“ и „пропускливи“. Isaković (2006,
с. 73–74) развива своя теза за компресирането на пространството: „Ако интеграцията (под формата на глобализация) води до постепенна загуба на значението на държавните територии, това не означава загуба на пространствеността
като един от аспектите на човешкия живот, а допринася за все по-голямо намаляване на времето, необходимо за пренос на хора, идеи, информация, стоки)...
Днешните миграции свидетелстват, че човешкият живот има пространствено
измерение... .“ Отслабването на значението на държавните граници в рамките
на ЕС не означава изчезване на пространствеността, а релативизация на ролята
на териториалността вътре в ЕС, както глобализацията представлява релативизация на ролята на териториалността в отношенията в света.
Концепцията за „край на географията“ е възприемана критично от някои
съвременни български географи. Д и м о в (2000, с. 239) прогнозира, че географски характеристики, като разстоянията и границите, винаги ще оказват
влияние върху производството, размяната и потреблението и тяхната ефективност. Според него съвременната глобализация на стопанството е свързана преди
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всичко с по-прагматичното, агресивното и ефикасното използване на сравнителните регионални предимства на планетата за опрeделена стопанска дейност.
С т о я н о в (2004, с. 9) също не приема тезата за „изчезване на разстоянието“
и за „края на географията“ и твърди, че тя не е възможна, а по-скоро може да се
говори за ново изграждане на отношенията „общество-пространство“.
В резултат на информационната революция все по-голяма роля в личния
живот, във функционирането на икономиката, на социалните и политическите структури в отделните държави, започва да играе киберпространството
(Lakomy, 2010). Самото киберпространство се дефинира от П. Делви като
„пространство на отворена комуникация, която се осъществява чрез посредничеството на свързани компютри и дигитални памети, работещи в цял свят.“
(прицит, Lakomy, 2010, с. 56). Това е нов тип пространство, създадено благодарение достиженията на научно-техническата и информационната революция,
скъсяващо времето за контакт и комуникация. Възникването на нова форма на
реалност – виртуалната, съвсем не означава загуба на значението на физическото пространство и на разстоянията. Виртуалността предизвиква определена
реконфигурация на обществените отношения в пространството, но виртуалният свят не измества, а съществува наред с традиционните представи за време и
пространство.
Информационната революция създава условия за възникване на глобален
пазар на висококвалифициран труд. Г л у щ е н к о (2008) посочва, че „изтичането на мозъци“ от развиващите се в развитите индустриални страни обхваща 12,9 млн. души, от които 7 млн. работят в САЩ. Глобалният пазар на
висококвалифициран труд премахва всички граници, а унифицираните дипломи превръщат техните притежатели в активни участници на глобалния пазар
на труда. Знанията и уменията на работниците се използват, без да се налага
тяхното физическо преместване. Информационната епоха създава „невидимите
мигранти“ – самонаети лица, осигуряващи си доходи благодарение на интернет.
Тази малка група от креативни и инициативни хора се занимава предимно с
борсова търговия, спортни залози, създаване на web-страници, реклама, маркетинг и редица други дейности, осъществявани в киберпространството, без
нужда от директен контакт с клиента.
В генерален план обаче трудът в глобалната икономика се намира далеч от своята цялостна либерализация. Това е един от изводите в доклада на
Международната организация по миграция за 2008 г. Заплащането на труда се
определя преди всичко от вътрешни фактори, включително от условията на
живот в отделните страни. Затова е трудно или най-малкото прибързано да
се говори за наличие на глобални механизми и рамки в търсенето и предлагането на труд (World Migration, 2008, с. 34–35). Финансовият специалист
S t i g l i t z (2004, с. 21) обосновава конкретни случаи, при които либерализацията на търговията на глобално или регионално равнище невинаги се съпровожда
с премахване на ограниченията за свободно движение на работна сила. Например през 1992 г. Мексико, САЩ и Канада сключват споразумение за свободно
движение на стоки, услуги и инвестиции, но не и на хора.
Проданов (1999, с. 225) е на мнение, че „Глобалната мобилност на парите води до нарастващо разделяне между политическата система, основана
на суверенна територия и транснационалната икономика, която функционира
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глобално. Това предизвикателство е най-силно в сферата на финансите и неслучайно поражда яростни дебати по въпроса за „края на географията“, т.е. за края
на възможностите на държавата да бъде суверенна в рамките на определени
географски граници“. Анализирайки обаче финансово-търговските и икономическите аспекти на глобализацията, по-коректно би било да се говори за промяна в една или друга функция на политическите граници на държавата. Промяна търпят принципи на международното право, административни и търговски
разпоредби. Географията, пространствеността, уникалността и ценността на
мястото остават съществни фактори при избор на локализация за инвестиране. Пространствената неравномерност в глобалното движение на капитали се
обуславя от гравитационното привличане на пространствени фактори: различията в националните данъчни политики, в цената на земята, на производствените разходи, в цената на труда, в отношението на властите към дейността на
чуждите компании и т.н. Изборът на конкретно място за стопанска дейност не
е безразличен към изградеността и качеството на инфраструктурата (летища,
пристанища, сухоземни и речни пътища, отдалеченост от глобални и регионални пазари). Освен това страни като Русия, Украйна, Саудитска Арабия, Китай,
Северна Корея, Иран, Венесуела, САЩ и редица други не са либерализирали
напълно своите пазари. Така например Б ж е ж и н с к и (2004, с. 176) признава, че „по вътрешнополитически причини САЩ упорито поддържат високи
протекционистки бариери за селскостопански продукти и налагат твърди квоти
за вноса на стомана и текстилни продукти от бедните страни, които отчаяно се
нуждаят от достъп до американския пазар“.
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ГЕОГРАФСКАТА ТЕОРИЯ.
КОМПЛЕКСНИ ИЗВОДИ
Със сигурност може да се твърди, че идеите за „край на географията“ представляват неубедителна интелектуална метафора, претендираща да обхване и
обясни много по-мащабни процеси, отколкото са явленията, реално намиращи
се в процес на глобализиране или могат да се разглеждат като ясно оформени
глобални структури. В условията на информационна и технологична революция протича динамична еволюция на пространствените системи, отношения
и взаимодействия. Географията непрекъснато се обогатява в теоретично и информационно отношение, появяват се непознати на предходните етапи от човешката история технически и технологични възможности за провеждане на
научни изследвания, за пътувания и за непосредствен досег с изучаваните явления. Това прави загубата на практическото значение на географските знания
невъзможна.
В настоящата статия са посочени само избрани примери за сложността
на явлението глобализация и за дилемите, стоящи пред науката, за пълното й
теоретично отражение и обосноваване. По повод на твърденията за „край на
географията“ (разбирана като наука, изследваща обективни геопространствени
характеристики на явленията от материалния свят) може да се направят няколко
комплексни заключения, съдържащи аргументите на тяхната контратеза. Отчетени са както новите мегатенденции с глобално (в териториален и секторен
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аспект) покритие, така също и наличието на съществени регионални и локални
отклонения от общите глобализационни схеми. В най-общ план географската
теза за геополитическото, геоикономическото и геокултурното състояние и еволюция на света в началото на ХХI в. може да бъде обобщена в няколко проблемни групи:
1) В началото на третото хилядолетие се формира специфично наднационално (транснационално) пространство, функциониращо извън обхвата на суверенните национални държави. Осъществява се формиране на нова, транс
териториална организация на обществото (по Дружинин, 2010). Междудържавните различия в икономическата и политико-административната система
са подложени на редуциране. В институционално отношение регулирането на
определен кръг от наднационални въпроси в глобален мащаб влиза в прерогативите на няколко организации (ООН, Световната банка, Международният
валутен фонд, Световната търговска организация, частично на регионалните
съюзи). Държавните граници стават „по-пропускливи“, но това далеч не означава „край на географията“ или на националната държава. „На настоящия етап
е недалновидно да се прогнозира упадък на държавата, която е типично политическа структура, и докато съществува политика, дотогава ще функционира
и националната държава.“ (Sala, 2007, с. 73). Не може да се отрече, че глобализацията предоставя възможности за по-активен цивилизационен диалог и за
изработване на общи механизми за решаване на глобалните проблеми, но тя ще
бъде справедлива, ако се реализира не под формата на вестернизация, а като
реална глобална интеграция на равноправни субекти, принципите на която са
формулирани в широка дискусия с участието на народите от всички цивилизационни общности.
2) Благодарение на технологичната революция, на териториалното разпространение на компютрите и интернет, мобилните телефони, електронните
медии с глобално покритие, се появява „киберпространство“, улесняващо и
премахващо редица физически бариери в човешката комуникация. Съществуването на този нов тип пространство не елиминира значението на класическото
географско пространство в обществения живот, нито нуждите от размяна на
вещи и идеи между страните и регионите. Глобалното пространство става поемко и, перифразирайки един от изразите на М. Кастелс, ставаме свидетели на
тенденция за преход от относително стационарното „пространство на местата“
към „пространство на движенията и потоците“.
3) Паралелно с нарастващото влияние на потребителската психология и
на западната поп-култура върху останалите национални и локални култури, се
наблюдава укрепване на цивилизационната идентичност на народите. Тя заема
авангардно място в световната геополитика, доказвайки несъстоятелността на
тезата за „край на народите“, за залез на националното съзнание и идентичност
и предстояща хибридизация на човешките култури. Пространствената дифузия
на културните ценности и поведенческите модели на западната цивилизация
обхваща страни от всички континенти, но рядко те са приемани с безкритичен
ентусиазъм. Културната вестернизация е една от значимите, но в никакъв случай не е единствена и не е всеобватна в географски план тенденция в съвременната епоха. Глобализацията същевременно поражда нова форма на интернационализъм – неолиберален, свързан с обособяване на обща глобална идентичност
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на мобилния транснационален политико-бюрократичен и финансово-икономически елит.
4) Въпреки навлизането на информационните технологии в бизнеса, на интеграционните процеси и либерализацията на търговията между редица страни
и регионални съюзи, все още са налице множество сериозни бариери за чужди
инвестиции, търговия и движение на работна сила. Глобализацията носи ползи
главно на богатите страни и региони, на първо място Северна Америка, ЕС, Европейското икономическо пространство, Япония, Република Корея, Австралия,
Нова Зеландия. Всички страни, включени в една или друга степен в регионални
и глобални икономически мрежи, изпитват влиянието на структурните кризи в
глобалната икономика, но ефектът върху тях винаги е различен. Подходящ пример е световната финансова криза от 2008–2009 г., довела до сериозни вътрешни сътресения в САЩ, Исландия, Унгария, Украйна, Испания, но засегнала в
далеч по-малка степен държави като Полша, Китай, Австралия или Бразилия.
5) Открит остава въпросът за прецизното дефиниране на обществените
сфери, за които може с убеденост да се твърди, че функционират като глобални
системи и мрежи. Това се отнася главно за информационно-комуникационния,
технологичния и финансовия аспект на глобализацията, отнасящи се до глобалното покритие на интернет и на електронните медии, териториалната структура на ТНК, банковите операции, производството и търговията с високотехнологични продукти. Останалите секторни „глобални мрежи“ (политическите,
културните, пазарът на труда) се намират в зародишен стадий на развитие и се
отличават със значими локални и регионални диспропорции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В началото на Третото хилядолетие, в пълна приемственост с предходните исторически епохи, светът се отличава с териториална диверсифицираност
на природните явления, на своето политическо, цивилизационно, икономическо и демографско развитие. В този контекст като перспективна задача за съвременната география се очертава изработването на цялостна и конкурентна
географска теория за функционирането на световните системи в условията на
интензивни глобални промени. Същевременно трябва да се признае, че в изминалите 20 години философията и социалните науки постигнаха повече успехи
в теоретичната концептуализация на глобалните процеси, проявявайки повече
гъвкавост и по-успешно адаптирайки се към промените.
Физическата територия остава един от основните елементи на земния живот и показател за „географичността“ на света. Въпреки прибързаните оценки
за намаляването на нейното значение, въпреки „детериториализацията“ на част
от човешките отношения и възникването на виртуална сфера, обществените £
функции ще се запазят. Все още нито една държава в света, дори от най-големите и най-слабо заселените, не е отстъпила и педя от своята територия и едва ли
някога това ще се случи. Територията остава незаменимо условие за човешкия
живот, за изграждане на материално-техническа инфраструктура, за нуждите
на земеделското производство, за задоволяване на жилищни и други нужди на
населението. Глобализацията, безспорно, предизвиква фундаментални проме36

ни във функционирането на световната система и в класическите механизми на
човешките отношения, водейки до засилване на междунационалната взаимозависимост и до формиране на транснационално пространство и отношения. Но е
безсилна, за да покори и ликвидира планетарното многобразие чрез неосъществимия мит „край на географията“.
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ABOUT GLOBALIZATION OF THE WORLD AND IDEAS
OF THE “END OF GEOGRAPHY”. THESES AND CONTRA THESES
V. Mihaylov
(S u m m a r y)
The main goal of this paper is a critical analysis of the hypothesis of “the end
of geography” which arised in the framework of social sciences as an intellectual
reaction to the processes of strengthening international integration and globalization.
The main author’s theses are supported by different examples of contemporary
geoeconomic, geopolitical and geocultural dynamics of world system. In spite of
assessments and conclusions on reduction of the importance of territory, we could
conclude that its function will be maintained despite globalization, de-teritorialization
of the part of human relations and in spite of emergence of a virtual sphere. It is one
of the most important conclusions in the paper. Furthermore, the author suggests
that distances and the uniqueness of the places will retain its influence under many
modern processes. The geography space remains an indispensable condition of life,
building material and technical infrastructure as well as agricultural production to
ensure communal needs for the constantly increasing number of world population.
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ПРОМЕНИ В ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА
ГРУПА В БЪЛГАРИЯ (1992–2001 г.)
Надежда Илиева
В статията са разгледани промените в броя и локализацията на ромската етническа
група в България през последните две преброявания. Изяснени са важните фактори,
оказващи влияние върху тяхната локализация. Очертани са ареали с висока концентрация на ромско население.
Ключови думи: ромска етническа група, групиране на селища според относителния
дял на ромската етническа група, ареали с висока концентрация на ромско население

УВОД
Темата за ромската етническа група в България е една от често дискутираните в общественото пространство. Промените в нейния брой, демографско
поведение и структури се ползва с широк интерес. Получените резултати може
да послужат при разработване на планови и стратегически документи за развитието на районите с преобладаващ ромски етнос и особено за районите със
смесен етнически състав. Анализът на броя на този етнос и пространственото
му разположение, на особеностите на бита, психологията и на други специфики
от живота на ромската етническа група е необходим при решаване на общите
национални и регионални социално-икономически задачи, залегнали в регионалните планове и за планиране на всички дейности от социалната сфера, съобразени с техните етнокултурни особености.
ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ
Обект на изследване в настоящата статия е ромската етническа група в
България. Периодът на изследване обхваща годините между последните две
преброявания (1992 и 2001 г.). С преброяването през 1992 г. се възстановява
традицията да се наблюдава етническата принадлежност, която се прекъсва
след 1965 г. Последното преброяване (2001 г.) отразява тенденциите в промените на локализацията на ромската етническа група в резултат от действието на
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различни фактори, степенувани по важност и начин на влияние. Териториалният обхват е сведен до ниво общини и населени места, като и двете преброявания са приравнени към съществуващите общини към 1992 г. Информационната
осигуреност се обезпечава от данните от съответните преброявания, текущата
демографска статистика, както и от архивни материали от ЦДА – гр. София.
Много актуален е въпросът, отнасящ се до характера на разселване, компактността на ромската етническа група и етническата структура на населените
места. В настоящата публикация за тази цел е използван един от универсалните
методи за пространствено моделиране – „диаграмата на Вороной“, който предоставя нови възможности за изследване на съществуващите данни. Именно
този подход позволява да се прави обстоен анализ на териториалното разположение на ромското население и да се сравни динамиката не само в рамките
на дадена територия, но и между различните териториални единици (I l i e v a,
2009). Прави се опит за очертаване на ареали с висока концентрация на ромска
етническа група (три пъти по-високи от средните за страната – над 10 %). Причините да не се формират райони, а само ареали, са, че ромската етническа група
не формира голяма гъстота на разселване и високо ниво на компактност, което
е задължително условие за очертаването на даден район. Този факт може да се
подкрепи с някои примери. Коефициентът на етнотериториална общност (К) на
ромската етническа група приема стойности от 0,05 за 1992 г. и 0,09 за 2001 г.,
при условие че те според възприетите критерии за очертаване на райони с компактно заселване на даден етнос трябва да надвишават 0,25 (I l i e v a, 2009).
Други задължителни условия за формиране на район с даден етнос са: относителният дял на този етнос да бъде над 40 % – при ромите той е 10–16 %; относителният дял на селищата, изцяло заселени с определена етническа общност, да
е над 30 %, а на тези с преобладаването £ – над 60 %. В някои от формираните
ареали с висок относителен дял на ромската етническа група няма наличие изобщо на такива селища и т.н. За изходни териториални единици при очертаването на ареалите са възприети населените места и формираните около тях „Вороной клетки“. При очертаването им се търси максимална еднородност вътре
в ареала. При прокарването на границите между отделните ареали се използва
групирането на териториалните единици по структурен признак. Броят на групите след предварително групиране са определени по аритметичен принцип,
като са обособени шест групи – до 10 %, 10–20 %, 20–30 %, 30–40 %, 40–50 %
и над 50 % ромско население. При прокарването на границите на ареалите се
използва функцията „aggregate“ ARCGIS, която позволява комбинирането на
полигони, отговарящи на даден признак и са на определено разстояние един от
друг. В резултат се получава един обобщен полигон.
ОСОБЕНОСТИ В ЕСТЕСТВЕНОТО ДВИЖЕНИЕ
НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА
Различията в естественото възпроизводство между трите основни етноса
(българи, турци и роми) в страната са изразени ясно.
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Таблица1

Години
1946
1956
1965
1975
2000

Естествено възпроизводство на трите основни етноса
за периода 1946–2000 г. (%)
Раждаемост

българи турци
23,3
40,9
17,3
40,3
13,6
29,3
15,6
29,6
6,9
13

роми
47,2
43,2
24,2
33,3
26,7

Смъртност
българи
12,2
8,3
8,3
9,8
15

турци
24,2
13,7
7,2
8,1
10,5

Естествен прираст
роми българи турци
24,2
11,1
12,1
10,2
9
26,6
5,2*
5,3
22,1
8,2
5,8
21,5
7,5
–8,1
19,4

роми
23,1
33
19
25,1
19,4

Източник: Изчисленията за 1946, 1956, 1965, 1975 г. са правени въз основа на данни от
ЦДА–гр. София, а за 2000 г. са по Т о м о в а (2005).
*Изчисленията за 1946, 1965, 1975 г. са правени въз основа на архивни материали,
извлечени от ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 5, а. е. 17, 20, 32, оп. 2, а. е. 48, оп. 14,
а. е. 59 ,61, оп. 19, а. е. 7, 9, оп. 34, а. е. 5, оп. 37, а. е. 28, 29, оп. 36, а. е. 7, оп. 43, а. е. 8,
оп. 44, а. е. 7, 8, 15. Стойността на смъртността при ромите през 1965 г. е нереално ниска,
което може да се дължи на неточност на регистрацията или грешка при нанасянето в
текущата статистика.

Стойностите на раждаемостта при ромското население през целия период от 1946 до 2000 г. са два пъти по-високи от това на българското население
и превишават тези и при турците. Спадането на раждаемостта от началото на
60-те години се дължи на социално-икономическите и културните изменения:
повишаване на образователното равнище, съзнателно въздържане от повече
деца, нарастване на културните и битовите потребности, ограничаване на детската смъртност и др. Независимо от действащите фактори, намаляването на
раждаемостта настъпва бавно и в продължение на повече години и в края на
разглеждания период тя е четири пъти по-висока от тази на българите и два
пъти по-висока от раждаемостта при турското население. Независимо от тези
големи разлики, ромските раждания формират приблизително едва 13 % от тези
в страната. Ромите се характеризират с най-висок процент на многодетност,
който се определя от идеалите на ромското семейство за достигане на желания
брой деца. Най-голяма ценност при ромите е голямото семейство, с най-висок авторитет е мнобройният и силен род. Ценностната оценка на децата, от
една страна, а от друга – ниското образователно ниво, невисоките материални
и културни потребности, занижените изисквания за възпитание и отглеждане
на децата определят ранната брачност и високата и ранна раждаемост при ромското население. Сред тази етническа група често децата се раждат и поради
ниската сексуална култура, липсата на средства за ефективни контрацептиви,
което предизвиква и нежелана бременност (за най-често използваното предпазно средство посочват аборта). Въпреки влиянието на тези фактори, и при
ромската етническа група се наблюдава намаляване на коефициентите на раждаемост и естествен прираст, независимо че то протича много по-бавно в сравнение с българите и турците. Основната причина за това намаление е тежката
икономическа криза, чувството за несигурност, която се отразява в най-голяма
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степен на ромското население, тъй като до 1989 г. ромите предпочитат гъвкавите форми на заетост, а те са най-силно засегнати от тази криза. От друга страна,
ниската степен на образование и квалификация ги поставя в едно неблагоприятно положение на пазара на труда, като те срещат най-големи затруднения при
намирането на работа. В някои селища с преобладаващо ромско население безработицата достига 100 %, а по-голямата част от ромските семейства разчитат
основно на социални помощи. Всички тези фактори влияят за намаляване на
раждаемостта сред ромското население след 1989 г. Независимо от този спад,
то се характеризира с най-благоприятни демографски показатели, които определят високия темп на нарастване.
Повишаването на стойностите на естествения прираст се дължи на намаляване на стойностите на смъртността от началото на 50-те години, което е
следствие от спада на общата и детската смъртност в резултат на значителното
подобряване нивото на здравното обслужване в районите със смесено население и разширяването на здравната мрежа, нарастването на общата санитарна
култура сред населението, въвеждането на безплатна медицинска помощ, културния подем на населението и други. Така за период от 30 години смъртността
при ромското население спада повече от три пъти.
Различията в естествения прираст са значителни между трите основни етнически общности в страната. Още в годините след Втората световна война
естественият прираст при ромите е два пъти по-висок от този на българите и
турците. В следващите години различията в стойностите се увеличават, като
през 1956 г. те са три пъти, а през 1965 г. и 1975 г. са четири пъти по-високи от
тези при турците и българите. Етнокултурните характеристики при ромското
население стимулират раждането на повече деца и продължават да стимулират
благоприятното му естествено възпроизводство (табл. 1).
БРОЙ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА
В БЪЛГАРИЯ (1992–2001 г.)
Ромската етническа група показва постоянно увеличение на своя брой през
разглеждания период. При направеното през 1992 г. преброяване той възлиза на
313 396 (3,7 %), а през 2001 г. се увеличава на 370 908 души (4,7 %), или съответно с 2,03 % средногодишен темп на прираст през периода 1992–2001 г. Това
е единствената етническа група в страната, която показва увеличаване на своя
брой и основният фактор за това е високият естествен прираст при нея.
Официалните данни, получени от преброяванията, не отразяват действителния брой на ромското население. Съществува значително несъответствие
между броя на тази етническа група в данните на официалната статистика и
научно-емпиричните демографски изследвания, които показват още по-голям
ръст на ромското население в страната. Според различни автори този брой се
колебае между 600 хил. и 800 хил. души (Л и е а ж о а, 1998). Основната причина се корени в промяната на начина, по който се определят ромите мюсюлмани
(особено след т.нар. „възродителен процес“) и ромите християни.
Причините за това според П о п о в (1994) и М а р у ш и а к о в а (1991, 1994)
са, от една страна, сложната йерархична структура на етническото самосъзна42

ние и, от друга – разпространеният сред ромите феномен „преферирано етническо самосъзнание“ – т.е. публично деклариране на друга неромска етническа
принадлежност. Понастоящем с преферирано турско етническо самосъзнание
се отличават преди всичко значителна част от т.нар. ерлии (уседнали роми) и
по-специално голяма част от т.нар. хорохане рома, или турски роми (П о п о в,
1994). Преферирано турско самосъзнание се реализира винаги в някакви групови форми – в рамките на запазени остатъци от някогашни ромски групи или
по-често в рамките на отделни махали, селища и региони. Този процес е особено типичен в Пазарджишко, Пловдивско, Хасковско, Търговищко, Добричко и
Разградско (Г е о р г и е в, Ж и в к о в, 1994). В пряка връзка с преферираното
етническо самосъзнание на т.нар. турчеещи се роми са и промените, настъпили или сега протичащи в техния основен език. Голяма част от ромите с турско
самосъзнание са и турскоезични. Този процес се получава при роми, до голяма
степен загубили предишните си групови характеристики, включително и водещото място на груповото самосъзнание в общата структура на етническото
самосъзнание. Основателен е въпросът защо обаче се стига до преферирано
самосъзнание не към българското население, а към най-многобройната етническа група (българските турци). „Турците в етническия контекст се приемат
от макрообществото като равностойна на българите общност, нещо, което и на
институционално, и на битово равнище е отказано на циганите. Това е всъщност основната причина за процеса на турчеенето при циганите, а вече като допълнителни фактори, действащи в същата посока, може да се посочат и общата
религия, и някои общи елементи от празнично-обредната система, и сходният
начин на живот по селата, а в определен смисъл и някои политически фактори“
(М а р у ш и а к о в а, 1991, 1994). Процесът на „българеене“, т.е. деклариране
на българска етническа принадлежност, се наблюдава при дасикане рома (българските роми) и, за разлика от хорохане рома (турските роми), този процес се
наблюдава в рамките на отделни семейства. Невъзможността от установяване
на действителния брой във връзка с тези етнически процеси, наблюдавани сред
българските роми, затруднява задълбоченото изучаване на протичащите демографски процеси при тази етническа група.
След Освобождението по-голяма част от ромското население води неуседнал начин на живот. Преходът от чергарски към уседнал начин на живот се
извършва на два основни етапа – първият е през 20-те и 30-те години, а вторият
е през 50-те години на ХХ в. Второто усядане е резултат от приемането на Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.10.1958 г. за уреждане въпросите на циганското население в НР България. Съгласно това постановление се
забранява „скитничеството и просията“ и според поясненията става ясно, че
то трябва да реши всички въпроси с циганите чергари, които нямат постоянно
местожителство, и по-специално с тяхното настаняване. Едновременно с това
се залагат и редица конкретни мерки за постепенно премахване на обособените
квартали и махали през следващите 10–12 години. На практика обаче резултатите са незначителни. Така например от съществуващите 547 цигански махали
(имат се предвид главно в градовете) са „закрити“ едва 36, като при това част
от тях се възстановяват след няколко години (М а р у ш и а к о в а, П о п о в,
1993). Премахването на чергарството не означава коренна промяна в начина на
живот и прекъсване на чергарските традиции. Напротив, през последните годи43

Фиг.1. Относителен дял на ромската етническа група по общини през 1992 г.

ни често този начин на съществуване е единствената възможност за прехрана в
новите условия.
За разлика от турската етническа група, ромите живеят разпръснато сред
останалото население и не формират територии с голяма гъстота на разселване.
Всяка конкретна ромска група е икономически свързана с чуждоетнична за нея
среда, а контактите между отделните ромски групи често напълно липсват. Затова в рамките на ромската етническа общност като едно цяло интеграционният
процес е слаб (М а р у ш и а к о в а, П о п о в, 1993). Една от причините ромите
да живеят по цялата територия не само в нашата страна е специфичният характер на техните професии и занаяти, чрез които изкарват прехраната си, но които
не дават възможност за изхранване на големи групи роми. Това ги принуждава
да се разделят на относително малки единици и е една от причините ромите
да поддържат по-тесни икономически връзки с чуждоетничното население, отколкото помежду си. Именно тези връзки са допринесли за трансформацията и
формирането на тяхното етническо самосъзнание, което затруднява определянето на действителния им брой. През 1992 г. в 29 общини ромското население
съставлява над 10 % от населението (фиг. 1). Те са пръснати по цялата територия
на страната и, за разлика от турската етническа група, не формират територии с
компактно население. С най-голямо съсредоточие на ромската етническа група
се отличават както територии с компактно турско население – Източна Стара
планина и Предбалкана (Котел, Върбица, Долен чифлик, Антоново), Лудогори44

ето и Южна Добруджа (Добрич, Кайнарджа, Тервел, Никола Козлево и др.),
така и територии с висок относителен дял на българската етническа общност
от Северозападна България (Вълчедръм, Ябланица, Лом, Борован, Бойчиновци,
Ружинци).
С най-нисък брой и относителен дял на ромската етническа група се отличават Западните и Източните Родопи, в които той е под 2 %, като тук са и
общините без наличие и с най-нисък относителен дял на ромското население –
Джебел, Рудозем, Неделино, Крумовград, Черноочене, Маджарово и др. Други
територии с нисък относителен дял на ромското население са Западна Средна
България и поречието на р. Струма – Ковачевци, Земен, Брезник, Драгоман,
Невестино и др., поречието на р. Места с компактно българомохамеданско население – Сатовча, Хаджидимово, Белица, Разлог, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, както и общините, попадаши в Западна и Централна Стара планина –
Чипровци, Априлци, Габрово, Тетевен, Троян, Трявна и др.
При преброяването през 2001 г. се наблюдава значително нарастване на относителния дял на ромската етническа група в цялата страна (фиг. 2). Регистрирани са пет общини с над 20 % ромско население, три от които са от района на
Източна Стара планина – Котел (27,3 %), Върбица (23,1 %), Твърдица (20,8 %),
а тези с над 10 % се увеличават почти двойно – от 29 на 55 общини. Това нарастване е най-голямо в общините, намиращи се в Северозападна България –
Белоградчик, Берковица, Брусарци, Бяла Слатина, Вършец, Димово, Медковец,
Оряхово, Чупрене и Якимово, както и в общините от Лудогорието и Южна
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Фиг 3. Разпределение на селищата според относителния дял на ромската етническа
група през 1992 и 2001 г.

Добруджа – Ветово, Каолиново, Крушари, а също и от Задбалканските котловини – Айтос, Павел баня, Сливен. Тези общини се отличават с най-високи
стойности на средногодишния темп на прираст (над 5 %) и с най-голямо нарастване на относителния дял на ромското население (с над 5 пункта) между
двете преброявания, като отново в общините от Източна Стара планина то е
най-голямо – Твърдица (16), Котел (11), Върбица (9). Допълнителна причина за
това са високите средногодишни отрицателни темпове на прираст на българското население (над –2,5 %).
В обхвата на изследването се включват 5242 селища през 1992 г. и 5202
селища през 2001 г. (тук се включват всички селища, регистрирани през съответните преброявания). През 1992 г. ромско население е регистрирано в 2095 от
тях и този брой се запазва и през 2001 г. Интерес представлява и разпределението на ромското население, като се определи мястото му в етническата структура
на населението по населени места (фиг. 3).
ПРОМЕНИ В БРОЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА
В ГРАДОВЕТЕ (1992–2001 г.)

В градовете на страната през 1992 г. са регистрирани 164 443 роми (52,5 %
от общия им брой). До началото на ХХІ в. концентрацията им в градовете се
увеличава на 54 %, тъй като темповете на прираст (2,4 %) превишават тези в
селата (1,6 %). Причините за това може да се търсят единствено във вътрешната
миграция, тъй като ромското население, за разлика от българската етническа
общност, се характеризира със запазени възпроизводствени възможности и благоприятна възрастова структура, както в градовете, така и в селата. Мигрирайки
в градовете, те търсят решение от тежката икономическа криза и нарастващата
безработица. Подобно на общините, и в градовете се повтаря териториалното
разположение на ромското население. С над 20 % ромско население се отлича46

Таблица2

Градове с относителен дял на ромската етническа група
над 10 % през 1992 и 2001 г.

10–20 %

30–40 %
40–50 %
над 50 %

Градове

2001 г.

1992 г.

Относите- Брой на
лен дял
градовете
на ромската
етническа
група в
градовете

1992 г.

23

35

Ихтиман, Пещера, Лом, Септември, Каварна, Меричлери,
Долни чифлик, Камено, Садово, Луковит, Стралджа, Две
могили, Самоков, Берковица,
Оряхово, Гурково, Трън, Главиница, Суворово, Ябланица,
Омуртаг, Каблешково, Царево

8

11

Дунавци, Антоново, Ветово,
Николаево, Ракитово, Перущица, Мъглиж, Сеново

1
0
0

2
0
1

Върбица

2001 г.
Меричлери, Стралджа, Оряхово, Септември, Кричим, Симеоновград, Дунавци, Берко
вица, Самоков, Трън, Каблешково, Вършец, Брезово, Белоградчик, Долна баня, Средец,
Каварна, Луковит, Ябланица,
Омуртаг, Царево, Бяла Слатина, Любимец, Завет, Вълчедръм, Провадия, Суворово,
Айтос, Две могили, Кермен,
Велики Преслав, Тръстеник,
Тервел, Павел баня, Велинград
Николаево, Ихтиман, Сеново,
Мъглиж, Твърдица, Шивачево,
Перущица, Антоново, Ветово,
Лом, Ахтопол
Ракитово, Котел
Върбища

ват девет града, пръснати из цялата страна, но отново с най-голяма концентрация се отличават Източна Стара планина, Северозападна България, Североизточна България, Задбалканските котловини и някои градове от Западни Родопи
(табл. 2). Градовете, попадащи в категорията на много малките градове (под
10 000 д.), се характеризират с по-висок относителен дял на ромско население.
С най-малък брой и относителен дял се отличават градовете от Източните
и Западните Родопи (с изключение на Пещера, Ракитово, Перущица) – Ивайловград, Джебел, Ардино, Лъки, Мадан, Неделино и др.; от Средна Западна България – Бобошево, Кочериново; Западната и Централната Старопланинска
област (с изключение на Ябланица) – Своге, Априлци, Шипка, Габрово, Елена,
Трявна; както и градовете по поречието на р. Места – Гоце Делчев, Белица и др.
Подобно на общините с най-голямо нарастване в пунктове (с над 15) се
отличават градовете, попадащи в Източна Стара планина – Твърдица, Котел,
Шивачево, Върбица. Други градове с по-голямо нарастване на относителния
дял (с над 5 пункта) са тези, които преминават към групата на градовете с над
20 % и с над 10 %.
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Независимо от това броят на ромското население се формира основно в
средните (30 хил.–100 хил. ж.) и големите (над 100 хил. ж.) градове. В тях живеят близо 50 % от ромското население от всички градове в страната, но неговият
относителен дял е нисък (2–5 %), с изключение на Лом (през 1992 г. – 31 133 д.;
през 2001 г. – 27 767 д.) (17,5 %), Кюстендил (7,3 %), Сливен (7,2 %), Видин (6,3
%). В категорията на малките градове (10 000–30 000 ж.) са съсредоточени 29
%, като девет града имат относителен дял над 10 % – Ихтиман, Берковица, Каварна, Луковит, Самоков, Бяла Слатина, Провадия, Айтос, Велинград. В категорията на много малките градове (под 10 000 д.) е концентрирано 23 % от градското ромско население, но относителният дял в тях е най-висок (над 10 % и над
20 %) – гр. Върбица, Дунавци, Антоново, Ветово, Николаево, Ракитово и др.
ПРОМЕНИ В БРОЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА
В СЕЛАТА (1992–2001 г.)

Както се вижда от фиг. 3, през разглеждания период се наблюдава нарастване на броя на селата, които са с над 10 % роми.
През 1992 г. са регистрирани общо 37 селища с преобладаващо ромско
население (над 50 %) (фиг. 4 – приложение), като повече от половината са съсредоточени в Североизточна България. С най-голяма концентрация са в община Добрич (Алцек, Дряновец, Царевец), Търговище (Вардун, Острец), Провадия (Градинарово, Снежина) и др. Останалите селища с преобладаващо ромско
население са пръснати в Източна Стара планина – Градец (Котел), Величково
(Дългопол), в Задбалканските котловини – Зимница, Юлиево (Мъглиж), в Гор
нотракийската низина – Калитиново (Ст. Загора), Васково (Любимец), Боримечково (Лесичево) и др. През следващото преброяване (2001 г.) селата с преобладаващо ромско население нарастват на 54 в резултат както на нарастването
на относителния дял, така и на абсолютния брой на ромското население (фиг. 5
– приложение). Допълнителна причина за това е намалението на българското
и турското население в тях. С най-голямо нарастване на тази група се отличават отново селата в Североизточна България – Бистра (общ. Алфатар), Преспа
(Балчик), Каменар (Варна), Черна (Добрич) и др., и в частност района на Източна Стара планина – Чубра (Сунгурларе), Малоградец, Моравица, Изворово (Антоново) и др. В по-голяма част от тези селища ромите живеят смесено
с българското население, единични са случаите, в които те живеят смесено с
турско и българско население – с. Воднянци, Алцек (Добрич), Майско (Елена),
Драгомъж (Исперих), Травник (Каварна) и др.
Подобно е териториалното разположение на селата, попадащи в групата
с по-нисък относителен дял – от 40–50 %. От 30 села през 1992 г. 19 се намират в Североизточна България – Благово (Шумен), Златна нива (Каспичан),
Сливенци, Лесково (Добрич) и др. През 2001 г. броят на селата от тази група
нараства на 39. Отново увеличението е най-голямо в тази част на страната. В
разглежданата група има седем села с преобладаващо турско население – Орляк
(общ. Тервел), Руен (Руен), Страхил (Вълчидол), Буйново (Лозница), Църквица
(Никола Козлево), Поройно (Дулово), Габрица (Венец) и десет села със смесено
българско и турско население – Преспа (Балчик), Свобода (Камено), Благово
(Шумен), Черковна (Дулово), Златна нива (Каспичан), Пробуда (Търговище),
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Жилино (Нови Пазар), Голямо ново (Лозница), Сливенци (Добрич), Крива река
(Никола Козлево).
През 1992 г. са регистрирани 66 села, в които ромското население е
30–40 %. Отново повече от половината от тях (38 села) се намират в Североизточна България. С най-голяма концентрация те са в общините Добрич (Черна,
Плачидол, Ломница и др.) и Попово (Заветно, Светлен, Кардам и др.), и в частност в общините в Източна Стара планина – Чубра (Сунгурларе), Вресово
(Руен), Бостан (Омуртаг) и др. Характерно и за селата от тази група е, че са
пръснати из останалите части на страната, без да се формират големи териториални съсредоточия – Оризово (общ. Братя Даскалови), Върбица (Бяла Слатина),
Юнаците, Говедаре (Пазарджик) и др. Броят на тази група села нараства наймного през 2001 г., когато са регистрирани 104 села. С най-голямо териториално разширение отново се отличава Североизточна България, в т.ч. и Източна
Стара планина – общините Търговище (Ралица, Преселец, Лиляк, Давидово,
Драгановец), Добрич (Сливенци, Лесково, Карапелит) и др. Вторият ареал с голямо териториално разрастване са Задбалканските котловини – Христо Даново
(общ. Карлово), Нова махала, Тулово, Дъбово (Мъглиж), Селиминово, Калояново, Драгоданово (Сливен) и др., както и някои селища в близост до Пазарджишко-Пловдивската агломерация – Дрангово, Борец, Пъдарско (Брезово),
Караджалово (Първомай), Сарая (Пазарджик) и Старозагорско – Еленино, Загоре, Памукчии, Плоска могила, Хрищени, Калояновец (общ. Стара Загора). От
тази група с преобладаващо турско население са следните селища: Желязковец
(Самуил), Бистра (Алфатар), Кошарна (Сливо поле), Сеслав (Кубрат), Вазово
(Исперих), Ясеновец (Разград), Воловарци (Кърджали), Изгрев (Венец) и със
българско и турско население – Ломница (Добрич), Бата (Поморие), Крушевец
(Созопол), Обретеник (Борово), Струйно (Шумен), Илийно (Омуртаг), Богданци (Главиница), Каспичан (Каспичан), Черна (Добрич) Малко Враново (Сливо
поле), Равна гора (Созопол), Вресово (Руен), Подслон (Добрич), Каблешково
(Тервел).
През 1992 г. са регистрирани 164 села с относителен дял от 20 до 30 %
ромско население. Отново половината от тях са концентрирани в Североизточна България. С най-голяма концентрация се отличава областта на Южна
Добруджа – и по-конкретно общините Балчик и Добрич – Кремена, Безводица,
Бобовец, Соколово (Балчик), Подслон, Енево, Росеново, Пчелиново (Добрич) и
др., Лудогорието – Кривня (Ветово), Секулово, Долец (Дулово) и др., и област
та на Източна Стара планина – Аврамово, Пъдарево (Котел), Ръжица (Руен)
и др. През 2001 г. тази част от страната се характеризира и с най-голямо териториално разрастване. По-голяма част от селищата, променили етническата
си структура, се намират в общините Добрич (Камен, Котленци и др.) и Шумен (Вехтово, Градище и др.). На второ място по концентрация на селища от
разглежданата група се отличава областта на Горнотракийската низина и поконкретно Пазарджишко-Пловдивското поле – общините Пазарджик (Драгор,
Гелеменово и др.), Раковски (Болярино) и др., Старозагорското поле (Еленино,
Братя Кунчеви и др.) и Хасковско (Брягово, Стамболийски и др.). През 2001 г.
отново броят на селата в същите общини или съседни до тях показват най-голямо нарастване. На трето място по площно разпространение се отличават Задбалканските котловини, в които през 1992 г. са регистрирани 29 села с 20–30 %
4 Проблеми на географията, 1–2/2011

49

ромско население – Бузовград, Кънчево (Казанлък), Детелина, Драгово (Карнобат), Тулово, Дъбово, Едрево (Мъглиж), Гергевец, Тополчане (Сливен) и др.
Площно нарастване през следващите години се наблюдава в селищата от същите общини, но с най-голямо разширение се отличават община Сливен (селата
Глушник, Камен и др.) и общините, попадащи в Казанлъшката котловина –
Казанлък (с. Ръжен), Мъглиж и Павел баня (с. Тъжа) и др. През 2001 г. друго
разрастване се наблюдава в Югозападна България, и по-точно, поречието на
р. Струма – Вълкосел, Дамяница, Склаве (Сандански), и р. Места – Гърмен,
Дъбница, Хвостяне (Гърмен). В 40 % от селата от тази група ромското население живее смесено с българско и турско население, а в 20 % от тях турското
население съставлява мнозинство – Златоклас, Долец (общ. Дулово), Бърдовка,
Яким Груево (Исперих), Царевци, Камбурово, Кестеново (Омуртаг) и др.
През 1992 г. са регистрирани 257 села, в които ромите съставляват 10–20 %
от населението им. Близо 20 % от селата се намират в Североизточна България,
като подобно на гореразглежданите групи по-голямата част от тях се намират
в Южна Добруджа – Стражица (общ. Балчик), Славеево, Сотирово (Добрич),
Вранино, Божурец (Каварна) и др. С по-големи концентрации от тази група
селища се отличават и общините Шумен, Антоново и Търговище. За разлика
от досега разгледаните групи от селища, с голямо площно разпространение се
отличава Северозападна България, в която са концетрирани 20 % от селищата от тази група. С най-много представители се отличават общините Бойчиновци (Мадан, Громшин, Лехчево), Брусарци (Крива бара, Василовци), Бяла
Слатина (Алтимир, Габаре, Търнава, Попица), Враца (Тишевица, Власатица,
Бели извор), Димово (Арчар, Медовница, Карбинци), Лом (Сталийска махала),
Монтана (Габровница, Вирове, Доктор Йосифово, Студено буче, Сумер) и др.
В областта на Горнотракийската низина са съсредоточени под 20 % от селищата в тази група, които са концентрирани основно в общините Димитровград,
Марица, Нова Загора, Пазарджик, Стара Загора и др. Именно в тази област се
наблюдава най-голямото разрастване на тази група предимно в селищата, намиращи се в общините Елхово, Раднево, Тополовград и Тунджа. Други по-големи
съсредоточия се намират в общините, попадащи в Задбалканските котливини,
Казанлък, Карлово и Сливен, а също и в общините Ловеч, Левски, Плевен, Царево и Средец. Около 15 % от селищата са с преобладаващо турско население
– и по-голямата част от тях се намират в общините Шумен (Коньовец, Градище
и др.), Разград (Раковски, Стражец), Каолиново (Тъкач и др.), Исперих (Печеница, Китанчево и др.), Дулово (Боил и др), Добрич (Камен и др.), а около половината от селищата в тази група са със смесен етнически състав, т.е. в него са
регистрирани българи и турци – с най-голямо съсредоточие са общините Търговище (Голямо Соколово и др.), Добрич (Овчаров и др.), Казанлък (Хаджидимитрово и др.), Антоново (Горна Златица, Китино), Генерал Тошево (Люляково
и др.), Павел баня (Търничени и др.).
Най-многобройна е групата от селища с под 10 % ромско население, която през 1992 г. включва 68,7 % от селата, в които живее това население. През
2001 г. това е единствената група, в която броят им намалява, тъй като част
от тях преминават към групите с по-висок относителен дял на ромското население. Характерно за тази група от селища е, че са разпространени относително равномерно по цялата територия на страната. Широко е представена в
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Северозападна България (Берковица, Враца, Димово, Лом и др.), Югозападна
България (Ихтиман и Костинброд, по поречието на р. Струма – Симитли и
Сандански, по поречието на р. Места – Гърмен, Сатовча и Разлог) и Северна
Централна България (Велико Търново, Долна Митрополия, Левски, Павликени, Севлиево, Стражица и Троян). Отново 25 % от населените места с под
10 % ромско население са съсредоточени в Североизточна България. Подобно
на предишните групи широко разпространение намират в областта на Герлово,
Сланник – Търговище, Омуртаг, Антоново, Източна Стара планина – Върбица, Долни чифлик, Сунгурларе, Южна Добруджа – Добрич, Каварна, Шабла.
Едва 5 % от селищата в тази група се намират в Задбалканските котловини и са
концентрирани основно в общините Казанлък, Карлово, Карнобат и Сливен. От
Южна България с ясно изразена териториална концентрация се отличават селата, намиращи се в общините гравитиращи към Пловдивско-Пазарджишката
агломерация – в които са концентрирани 1/3 от селищата в Южна Централна и
Югоизточна България – Асеновград, Пазарджик, Раковски, Родопи, Септември,
Съединение. Второто териториално съсредоточие е Старозагорско и Новозагорско – Братя Даскалови, Нова Загора, Опан, Стара Загора, Чирпан, Хасковоско-Харманлийско – Димитровград, Хасково, Харманли, и някои черноморски
общини – Бургас, Созопол, Царево.
АРЕАЛИ С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА
ГРУПА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1992 И 2001 г.
През 1992 и 2001 г. се формират шест ареала (табл. 3) с висока концентрация на ромската етническа група. В тях живеят приблизително половината от
ромите в България (44,1 % през 1992 г. и 45,5 % през 2001 г.).
Таблица3
Ареали с висока концентрация на ромската етническа група
в България през 1992 и 2001 г.

Брой на ромското население

Бургаски

Източностаропланински

Южна
Добруджа

Маришки

2

Задбалкански

1
Площ (в %) спрямо тази на
страната

Северозападен

Показатели

Години

Ареали

3

4

5

6

7

8

3,3

4,2

1,8

2,8

4,2

3,8

1992 19 265 34 486 9106 20 359 21 900 32 936
2001 22 766 47 619 11 755 22 240 22 881 41 376
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Продължение на таблица 3

1
2
3
4
5
6
7
8
Брой на ромското население в селища с различен относителен дял:
1992
3492 15 923 3134 4282 5778 12 716
до 10 %
2001
1827 18 805
557 2206 4300 8870
1992 12419 6488 2096 3828 6186 7807
10–20 %
2001
7309 6306 6001 5681 5854 12967
1992
2267 5873 1122 3276 3103 7452
20–30 %
2001 11063 9114 1921 3120 3433 7777
1992
1087 2081 1473 4114 2620 3588
30–40 %
2001
2567 7825 1818 2923 1727 6691
1992
0
381 1281 2011 2716
904
40–50 %
2001
0
509 1458 1451 3364 1773
1992
0 3740
0 2848 2363
469
над 50 %
2001
0 5060
0 6859 4203 3298
Темп на прираст на ромската
1992–
2,0
4,2
3,2
1,0
0,5
2,8
етническа група
2001
1992
11,5
6,8 10,9 10,8
9,9
7,1
Относителен дял на ромското
население спрямо това на ареала 2001
15,6 10,1 14,9 12,6 11,1
9,2
6,1 11,0
2,9
6,5
7,0 10,5
Относителен дял на ромското на- 1992
селение спрямо това на страната 2001
6,1 12,8
3,2
6,0
6,2 11,2
116
151
67
146
182
160
Брой на селищата в ареала,
1992
101
125
52
113
139
137
в т.ч. с наличие на ромско население
2001
103
134
52
120
147
150
Брой на селищата с относителен дял на ромската етническа група:
1992
53
59
27
48
50
75
до 10 %
2001
37
43
13
50
48
66
1992
35
35
10
21
36
29
10–20 %
2001
38
40
19
23
36
38
1992
8
20
7
20
21
19
20–30 %
2001
21
25
9
13
22
23
1992
4
5
5
12
12
8
30–40 %
2001
7
17
7
13
11
13
1992
0
1
3
6
9
2
40–50 %
2001
0
2
4
7
13
3
1992
0
4
0
6
11
2
над 50 %
2001
0
6
0
14
17
7

С най-голям брой на ромската етническа група се отличава Задбалканският ареал, в който са концентрирани 11 % през 1992 г. и 12,8 % през 2001 г. от
ромите в страната. В сравнение с останалите ареали този показва и най-високи темпове на прираст между последните две преброявания (4,2 % средногодишно), което е два пъти повече от средното за страната и показва значително
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нарастване на относителния дял на ромското население в ареала (над четири
пункта). Основната част е концентрирана в селищата с до 10 % ромско население, които съставляват и най-многобройната група. През последното десетилетие на ХХ в. се наблюдава намаляване на концентрацията на населението в тази
група селища за сметка на бързото му увеличение в селищата с 30–40 и 20–30 %
ромско население, в които нарастването е приблизително двойно.
На второ място по брой – 10 % от ромите в страната, е Маришкият ареал, в
който темповете им на прираст са близки до средните за страната. Нарастването
на относителния дял в сравнение с предходния ареал е незначително (по-малко
от 2 пункта). През 1992 г. приблизително 1/3 от ромското население в ареала се
формира в селищата с до 10 % роми. През следващото десетилетие тези дялове
се формират в селищата от групата с 10–20 % от това население. Повече от два
пъти нараства броят на ромите и в селищата, които попадат в групите с над
30–40 %, 40–50 % и над 50 % ромско население.
На трето място по брой на население в ромската етническа група е ареалът
на Южна Добруджа, в който през 1992 г. са концентрирани 7 % от ромите в
страната. През следващото десетилетие концентрацията им намалява с близо
1 пункт, което се дължи на значително по-ниските темпове на прираст (0,5 %
средногодишно) от средните за ромите в страната. В резултат на тези тенденции се наблюдава и незначително нарастване на относителния дял на ромите
в ареала (един пункт) в сравнение с останалите ареали. Характерно тук е, че е
значителен броят на селищата с преобладаващо ромско население – 1/3 от селищата от тази група в страната. Друго характерно за Южна Добруджа, което я
отличава от останалите ареали, е сравнително по-равномерното разпределение
в отделните групи на броя на селищата и ромското население в тях. С най-голямо нарастване на броя на ромското население се отличават селищата с преобладаване на този етнос. Нарастване на концентрацията на роми се наблюдава
и в селищата, попадащи в групите: 20–30 % и 40–50 %, докато в останалите се
наблюдава намаление.
В Източностаропланинския ареал са съсредоточени 6 % от ромите в страната. През следващото десетилетие концентрацията на ромско население намалява във връзка с два пъти по-ниските темпове на прираст в сравнение със средните за страната. Подобно на ареала Южна Добруджа, значителен е броят на
селищата с преобладаващо ромско население, разпределено също сравнително
равномерно между отделните групи, в които е с различен относителен дял. В
сравнение с всички останали ареали най-голям брой от ромското население е
съсредоточено в селищата с над 50 % роми. Единствено тази група, заедно с групата на селищата от 10–20 %, показва нарастване на броя на ромите, като в нея
се формира през 2001 г. повече от половината от ромското население в ареала.
В ареала, обхващащ Северозападна България, също са концентрирани 6 %
от ромите в страната. Концентрацията на ромско население се запазва еднаква
през последните две преброявания. Средногодишните темпове на прираст са
еднакви със средните за страната, но нарастването на относителния дял е значително (4 пункта), което се дължи на високите отрицателни темпове на прираст
на българите, тъй като тази част на страната в най-голяма степен е обхваната от
процесите на депопулация. Това, което отличава този ареал от всички останали,
е, че в него не са регистрирани селища с над 40 % ромско население. Повече от
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половината от ромското население през 1992 г. е концентрирано в селищата с
10–20 % роми, а през 2001 г. тези стойности се формират от следващата група
(от 20–30 %).
Най-малък по брой и по площ е Бургаският ареал, в който са концентрирани едва 3 % от ромите в България. Той, заедно с този на Задбалканските котловини, се отличава с най-високи темпове на прираст и най-голямо нарастване на
относителния дял на ромската етническа общност. През 2001 г. ясно се откроява групата на селищата от 10–20 %, в която са концентрирани половината от
ромите в ареала, докато в останалите групи това разпределение е относително
равномерно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социалната и регионалната политика, която се води в полза на етническите общности, се определя непосредствено от териториалното разположение на
тези общности. Ромската етническа група се характеризира с малка териториална компактност, поради което не се формират райони, а може да се говори за
ареали с по-висока интензивност на наблюдавания показател (в случая относителния дял на ромите). През разглеждания период (1992–2001 г.) не се наблюдават териториални промени в локализацията му, но се отбелязва нарастване на
относителния му дял. Ромската етническа група се характеризира с по-високи
стойности на раждаемост и естествен прираст в сравнение с останалите етнически общности в страната. През следващите години ще продължат тенденциите на плавно намаление на техните стойности, като главният фактор за това ще
бъде социално-икономическият, както и на нарастване на относителния дял на
ромското население във всички разглеждани групи селища, което се определя и
от силно застарялата възрастова структура на българите.
Създадените картографски материали имат за цел да послужат при определянето на общите насоки в разработването на общите национални и регионални
социално-икономически задачи, залегнали в регионалните планове, и за планиране на всички дейности от социалната сфера на ромското население. Конкретните дейности, залегнали в съответните планове, трябва да бъдат съобразени
с етнокултурните особености на ромската етническа група с цел преодоляване
на различията в регионалното развитие между отделните териториални единици. Принципите, заложени в настоящото изследване, може да се използват при
разработка на модели на териториалното разположение и на други етнически
общности.
ЛИТЕРАТУРА
Г е о р г и е в, Г., М. Ж и в к о в. Някои резултати от изследването „Етнокултурната
ситуация в България, 1992 г.“. – В: Сб. „Аспекти на етнокултурната ситуация в
България“. С., 1994, 195–217.
И л и е в а, Н. Използване на метода за оптимална територия на разселване за установяване на териториалните промени в локализацията на турската етниечска група
в България за периода 1965–2001 г. – Проблеми на географията, 2009, № 1, с. 98.

54

М а р у ш и а к о в а, Е., В. П о п о в. Циганите в България, С., 1993.
М а р у ш и а к о в а, Е. Етническа характеристика на циганите в България. – Българска
етнография, 1991, № 4, 9–23.
М а р у ш и а к о в а, Е. 1994. Циганите и тяхната религия – В: Сб. Аспекти на етнокултурната ситуация в България. С., 1994, 113–126.
П о п о в, В. Преферираното етническо самосъзнание при циганите в България, – В: Сб.
Аспекти на етнокултурната ситуация в България. С., 1994, 119–132.
Т о м о в а, И. Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България. – В: Сб. Демографско развитие на Република България. С., 2005, 126–143.
х х х Градски и селски раждания по градове и окръзи по националност през 1965 г.,
ЦДА – София, фонд 210, оп. 34, а. е. 5.
х х х Градски раждания по градове, окръзи и народност за 1946 г. ЦДА – гр.София,
фонд 210, оп. 5, а. е. 17.
х х х Градски раждания по народност и окръзи за 1956 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 14, а. е. 59.
х х х Градски умирания по народност и окръзи за 1946 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 2, а. е. 48.
х х х Градски умирания по народност и окръзи за 1956 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 14, а. е. 61.
х х х Живородени според възрастта на майката и националната £ принадлежност по
окръзи за 1975 г. ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 44, а. е. 8.
х х х Раждания по възраст и националност на майката и по окръзи през 1975 г. ЦДА –
гр. София, фонд 210, оп. 43, а. е. 8.
х х х Раждания по националност на детето и майката, общо в градовете, селата и поредност на роденото дете за 1975 г. ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 44, а. е. 7.
х х х Раждания през 1965 г. по националност и окръзи, по възраст и националност на
майката. ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 37, а. е. 28.
х х х Селски раждания по народност и окръзи за 1956 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 19, а. е. 7.
х х х Селски раждания по народност, околии и области за 1946 г. ЦДА – гр. София,
фонд 210, оп. 5, а. е. 20.
х х х Селски умирания по народност и окръзи през 1956 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 19, а. е. 9.
х х х Селски умирания по народност, околии за 1946 г. ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 5,
а. е. 32.
х х х Умирания по градове и окръзи през 1965 г. ЦДА – гр. София, фонд 210, оп. 36,
а. е. 7.
х х х Умирания по националност и окръзи през 1975 г. ЦДА – гр. София, фонд 210,
оп. 44, а. е. 15.
х х х Умирания по националност по окръзи и общо за страната през 1965 г. ЦДА –
гр. София, фонд 210, оп. 37, а. е. 29.

55

CHANGES IN THE LOCALIZATION
OF THE ROMA ETHNIC GROUP IN BULGARIA (1992–2001)
N. Ilieva
(S u m m a r y)
The theme of the Roma ethnic group is quite often discussed in public space.
The changes in its size, demographic behaviour and structure are of great interest. It
is the Roma ethnic group in Bulgaria which is the focus of research in this paper. The
investigation covers the period between the last two censuses. An attempt is made
to delineate the areas, remarkable for their high concentration of Roma population –
three times higher than the national average (over 10 %).The 1992 and 2001 censustakings show that the Roma ethnic group is the only one in the country which increased
in number – a 2 % average growth rate per year. The Roma population is dispersed
amidst the other ethnic groups and does not form compact areas. Six regions can be
distinguished, where the Roma ethnic group constitutes a large share – Sub-Balkan,
South Dobrudja, Eastern Stara Planina, Burgas, Marishki and Northwestern.

56

Фиг. 4. Относителен дял на ромската етническа група по населени места (с приложение на
диаграмата на Вороной) и ареали с висок относителен дял на ромската етническа група през
1992 г.: 1 – граница на ареал; 2 – населени места без ромско население; населени места с ромско
население: 3 – до 10 %; 4 – 10,1–20 %; 5 – 20,1–30 %; 6 – 30,1– 40 %; 7 – 40,1–50 %; 8 – над 50 %

Фиг. 5. Относителен дял на ромската етническа група по населени места (с приложение на
диаграмата на Вороной) и ареали с висок относителен дял на ромската етническа група през
2001 г.: 1 – граница на ареал; 2 – населени места без ромско население; населени места с ромско
население: 3 – до 10 %; 4 – 10,1–20 %; 5 – 20,1–30 %; 6 – 30,1–40 %; 7 – 40,1–50 %; 8 – над 50 %
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ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ФОРМИ И СУБФОРМИ.
ОПИТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
Никола Николов
Екотуристическите форми и субформи по своята философия трябва да се
базират на щадящи природното и културно-историческото наследство начини
на използване. При тях акцентът трябва да пада предимно върху наблюдението, изучаването и опазването на природната среда. За съжаление обаче, при
тези туристически дейности все още не може да се установят конкретни количествени критерии, чрез които да се измерва степента на нежеланите човешки
въздействия.
Без претенции за изчерпателност, в настоящата разработка се прави опит
да се дефинират отделните екотуристически форми и субформи, както и да се
разгледа отношението между екологичния (щадящия, пазещия) и останалия –
т.нар. неекологичен (рушащ, увреждащ) туризъм. Тук лимитиращият фактор е
степента на нарушение предимно в природната, както и в културно-социалната
среда. Също така в рамките на съвкупността, означавана като екологичен туризъм, ще бъде направен опит да се разграничат по най-важния типологичен
признак различните екотуристически форми и субформи. За целта ще се извърши диференциация само въз основа на: начина и средствата за придвижване
в рамките на туристическата територия – т.е. мястото в най-широк смисъл на
думата. За по-пълна систематизация на по-висок ранг ще бъде отделено и типологично ниво, основано на характера на повърхността и средата, в която
се извършва придвижването. По този начин се подчертава потенциалът на деструкции главно в природната среда (П е т р о в, Н и к о л о в, 2009).
A. ПРИДВИЖВАНЕ ПО ЗЕМНО-ПОЧВЕНО-СКАЛНА ПОВЪРХНОСТ
А-1. ПЕШЕХОДЕН МАРШРУТНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Тази добре известна основна туристическа форма, разграничена според
признака начин на придвижване, е твърде важна и при съвкупността от туристически дейности и субформи, определени като екотуризъм (фиг.1).
Тя обаче е в основата и на различни масови посещения, особено в планински и полупланински туристически места и микрорайони (напр. в планината
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Фиг. 1. А. Придвижване по земно-почвено-скална повърхност

Витоша, районите около седемте рилски езера и вр. Мусала в Рила и много
други). Логично и правомерно е използването на понятието екологичен пешеходен маршрутно-познавателен туризъм в този случай да се свързва с ясно
регламентирани трасета и места за посещение при определена, дори и приблизителна, максимална величина на туристопотока (П е т р о в, Н и к о л о в, 2009).
Така например Световната туристическа организация, наред с определянето на
120 показателя за устойчивото развитие на екотуризма (засягащи социални,
икономически, маркетингови и други области), е определила и максималния
допустим брой на туристите в една група, за да не се окаже негативен натиск
върху природната среда – не повече от 25 души. Според нашите виждания и
натрупания практически опит обаче максимално допустимият брой в една екотуристическа група не би трябвало да надвишава половината от горепосочената
стойност – максимум 12 души.
В тясна връзка с вече посочените по-горе ясно регламентирани трасета и
места за посещение е създаването на атрактивни композиции за екологичен
туризъм – екопътеки, геопътеки, наследствени пътеки, ландшафтни паркове
(крайпътни, крайречни) и др. Може със сигурност да се твърди, че екопътеките са най-добрата илюстрация на понятието екотуризъм и неговата пешеходна маршрутно-познавателна разновидност. Те са уникален тест за физическа
кондиция, психическа устойчивост и емоционален заряд и имат природозащитен, образователен и възпитателен, стопански и здравно-медицински ефект
(К и с е л к о в а, 2008).
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Като подкатегории на споменатата вече екотуристическа форма при категорията пешеходен маршрутно-познавателен туризъм могат да се обособят следните екотуристически субформи: пешеходни екомаршрути, геотуризъм, орнитоложки туризъм, (или орнитотуризъм) ботанически туризъм, зоотуризъм и фотолов.
А-1.1. Пешеходни екомаршрути – придвижване в природна среда по ясно
регламентирани и подбрани трасета и места (със съпътстващите ги обекти) за
посещение.
Пешеходните екомаршрути (или още екотрасета) са най-често практикуваната обща, комплексна, екотуристическа субформа без конкретика при придвижването – т.е. не се акцентира специално върху даден природен компонент
и/или елемент. Тези екомаршрути са най-вече под формата на пешеходни екскурзии – т.е. тип хайкинг (hiking), с неголяма продължителност – от порядъка
обикновено на 1 ден до максимум 3 дни и слабо до умерено физическо натоварване. Тук степента на човешко натоварване е ниска, а негативните промени са пренебрежими – предимно прекомерно утъпкване на тревната покривка,
„шумово замърсяване“ покрай пътеките. За да се намали максимално почвената ерозия, още на фаза проектиране, където е възможно при по-стръмните
пешеходни участъци (над 12–15 о наклон), следва да бъдат направени стъпала,
както и чрез серпентини да се улесни придвижването по тези стръмните места.
Като допълнително предприети мерки за укрепване на туристическите пътеки
от линейната ерозия могат да се посочат затревяването им, още използването на
местни камъни от плосък тип, изграждането на водостоци в участъците, където
поточета и ручеи пресичат пътеките и т.н. Необходимо е също предварително
да се разграничат и четирите типа подстилаща повърхност, в която се изграждат трасетата и стъпалата: земна основа, земно-скална, скално-земна и скална
основа (П е т р о в, Н и к о л о в, 2009).
А-1.2. Геотуризъм – наблюдение върху неживата природа с акцент главно
върху скалното разнообразие.
Интерес от туристическа гледна точка представлява огромното скално
разнообразие в България, резултат от сложното геоложко развитие на страната. На територията ни са разпространени и трите литоложки типа – магмени
(интрузивни и ефузивни), метаморфни и седиментни скали, като много добре
изразени в релефа са както мраморите, мраморизираните варовици, гранитите и риолитите, така също и кристалинните шисти, гнайсите, гранитогнайсите,
конгломератите, туфите, туфитите и др. Цялата тази скална палитра (преобладаваща в планинските и полупланинските части на страната ни) е предпоставка
за практикуване на една разновидност на екотуризма като геотуризъм (съкратено от геоложки и геоморфоложки туризъм). По същество това е екотуристическа субформа, свързана с наблюдение и наслаждаване на неживата природа
(представена главно от геоложки и геоморфоложки форми) и акцент основно
върху скалните феномени. Територията на страната ни е изпъстрена с различни по размер и състав единични причудливи скали или цели скални групи,
откоси, венци, ждрела и т.н., които правят пейзажа още по-привлекателен
(Н и к о л о в, 2010).
А-1.3. Орнитоложки туризъм (орнитотуризъм) – наблюдение и изучаване на птици: както на характерни за даден район, така и редки и застрашени
видове. Тясно свързан с разнообразието от скални форми (но не само), на тери59

торията на България съществува благоприятна почва за развитието на орнитотуризма. При него се акцентира върху засиленото наблюдение и изучаване на
различни представители на орнитофауната – както по-разпространени, така и
редки и застрашени от изчезване видове, включително и редица дневни и нощни грабливи птици.
А-1.4. Ботанически туризъм (или ботанически екскурзии) – наблюдение на
типични за определен район редки и застрашени растения и/или вековни дървета. Поради високата степен на фиторазнообразие, България е с голям потенциал за развитие на специализираните ботанически екскурзии като форма на
екологичен туризъм и, по-конкретно, като екотуристическа субформа на пешеходния маршрутно-познавателен туризъм. В резултат на разнообразния релеф
и скален строеж, мезо- и микроклимат в страната могат да бъдат наблюдавани
както интересни реликти и ендемити, характерни за определен регион от България, за Балканите или Европа, така и изключително растително разнообразие
от ценни, редки и застрашени представители на флората. Цялата ни територия
е извънредно богата с наличието на лечебни растения и билки, както е огромно
и значението, което имат запазените площи от иглолистни и широколистни горски масиви.
А-1.5. Зоотуризъм (зоологичен туризъм или зоологически екскурзии) – наблюдение на представители на фауната в естествената им среда. Голямо е разнообразието в България и на животинския свят, което е предпоставка за нараст
ващото значение на зоологическите екскурзии. В страната ни се срещат почти
всички видове бозайници, характерни за Европа – мечки, вълци, лисици, елени,
сърни, диви свине, диви кози, зайци, таралежи, видри и др. На определени места се изграждат специални платформи и кули за наблюдение на дивите животни
и оттам, чрез бинокли, подходящи фотоапарати и телеобективи, посетителите
на района могат да наблюдават и снимат, без да безпокоят горските обитатели
(Н и к о л о в, 2010).
А-1.6. Фотолов (фотосафари) – фотографиране на различни представители на флората и фауната на дадена територия. Това е специфична екотуристическа субформа, при която заснемането с фотоапарат и/или видеокамера е основната цел, а не съпътстваща дейност, за посещение на конкретната природна
териториална единица (ландшафт). Фотоловът е в тясна връзка с изброените
по-горе екотуристически субформи на познавателния екотуризъм, базирани на
наблюденията, като: орнито-, ботанико- и зоотуризъм. Територията на България изобилства с предствители на флората и фауната, като наред с широко застъпените, могат да бъдат открити и фотографирани и по-редки, застрашени и
специфични за даден район, ендемични и реликтни, растителни и животински
видове (Н и к о л о в, 2010).
Дотук разгледаните екотуристически субформи в най-голяма степен отговарят на важното условие за акцентиране предимно върху наблюдението и
изучаването в природна среда. Придвижването се осъществява изцяло чрез
собствени усилия – без чужда помощ и използване на допълнителни помощни
средства.
При следващите форми и разновидности, освен познавателния елемент,
свързан с наблюдение, наслаждаване и изучаване, голяма тежест придобива
активното движение и физическото натоварване в природна среда. В немалка
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степен тези субформи също биха могли да се отнесат към екологичния туризъм
– съобразно изискванията му за щадящо природоползване, опазване и защита,
минимален натиск и нарушение както в природната, така и в културно-социалната среда
А-2. ПРИКЛЮЧЕНСКИ И ЕКСТРЕМЕН МАРШРУТНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Напоследък се употребяват и немалко импортни понятия, с които също се
означава целево туристическо придвижване по земен и скален терен. По друг
класификационен признак повечето от тях се отнасят към групата на екстремния туризъм (П е т р о в, Н и к о л о в, 2009). В конкретната разработка приключенският и екстремен маршрутно-познавателен туризъм като екотуристическа
форма може да се подели на някои от следните субформи и разновидности:
А-2.1. Планински трекинг: свързан е с продължителни, няколкодневни планински преходи, в средно до силно пресечени местности, с различна степен на
трудност и активно натоварване. Много често тази разновидност е в тясна връзка с посещения извън установените официални пътеки в недокоснати (диви)
и слабодокоснати (полудиви) райони – т.нар. wildlife, като често се асоциира с
т.нар. свободно къмпингуване (още бивакуване, палаткуване). Когато се наложи
използването на ръцете за придвижване, трекингът се превръща в технически
една от най-сложните форми на планинските дейности.
А-2.2. Планински траверси: налице е преодоляване на високопланински
участъци и терени, най-вече билни, с много високо ниво на трудност, като например: последователно преминаване на върховете по свързващите ги ръбове,
които трябва да имат наклон поне 45º, преминаване на отделни тесни скални
ръбове, скалисти гребени, игли и зъбери, остри скалисти върхове (тип карлинги) и др. Траверсите се свързват още и с хоризонтално придвижване по скали и
пресичане на била.
А-2.3. Програми за оцеляване сред природата: често провеждани под формата на курсове и лагери сред природата. Чрез активни занимания участниците
имат възможност да придобият различни умения, като: 1) ориентиране – правилно боравене с карта и компас; 2) първа долекарска помощ; 3) тактики на
придвижване в планината – избор на храна, облекло, маршрут, екипировка, подреждане на багаж и т.н. 4) катерене по скали – запознаване с алпийска екипировка, използване на инвентар, осигуряване, спускане на рапел; 5) лагеруване
– спане на открито, палене на огън, приготвяне на храна и бивак и др.
A-2.4. Скално катерене (рок-клаймбинг – rock-climbing): най-общо може да
се определи като вертикално придвижване по скали с различна форма, размер,
състав и произход (вулканични – гранити, сиенити, риолити, различни шисти; метаморфни – мрамори, мраморизирани варовици; седиментни – варовици, доломити, пясъчници). Катеренето по скали се осъществява с помощта на
инвентар (бива „мек“ и „твърд“) – цялата екипировка, която носим на скалата,
а целта е преодоляването на определен тур (катерачен маршрут). Съществуват
различни типове скално катерене, дефинирани с кратки и точни правила – като
например:
– Боулдър катерене (боулдъринг – bouldering): извършва се без въже по
ниски скали (респ. различни по размер каменни отломъци – т.нар. боулдъри),
преодолявайки трудни скални участъци.
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– Катерене на ниски скали (crag climbing): маршрути с дължина между
едно и три въжета (за едно въже се приема преодоляното разстояние между две
съседни осигурителни площадки). Характеризират се с кратковременност при
преминаването им.
– Катерене на дълги маршрути (continuous climbing): дължината на маршрутите се измерва с преодоляването на над три-четири въжета. Необходимо е
наличието на сравнително високи скали или скални откоси.
– Бигуол катерене (big wall climbing): целта е изкачване на големи скални стени, които не може да бъдат преминати свободно. Като продължителност
обикновено отнема няколко дни за преодоляването им.
Разнообразието от типове скално катерене продължава с: традиционно (кла
сическо), спортно, алпийско, соло, соло катерене над водна повърхност и т.н.
От голямо значение при практикуването на скално катерене и неговите разновидности е максималното запазване на целостта на скалата, по възможност
по-малко изкуствени съоръжения и защита на застрашените растителни и животински видове в района на катерачните обекти.
В тази връзка е много спорна екологосъобразността на актуалната в последните години туристическа дейност, пряко свързана със скалите, а именно:
Изкачване на Виа ферата (via ferratas) – придвижването тук се извършва по
оборудвани (т.нар. екипирани) с метални въжета и стъпала маршрути по много
стръмен и/или отвесен скалист терен. Така местата, иначе проходими само с
техниките на скалното катерене, стават достъпни чрез създаване на сложна инфраструктура и използване на специална система за осигуряване.
При разгледаните дотук екотуристически разновидности на приключенския и екстремния маршрутно-познавателен туризъм придвижването отново
се осъществява изцяло чрез собствени усилия – без използването на външна,
чужда, помощ, но нерядко чрез боравене с допълнителни помощни средства
и съоръжения. Степента на нарушение на околната среда при тях все още би
могла да се дефинира като ниска.
Към екотуристическите форми, поне на настоящия етап, би могло в известна степен да се отнесат и дейности, при които личните усилия при придвижването са комбинирани, съчетани с допълнителна чужда помощ. Тук като
най-подходящи екотуристически субформи засега може да се посочат конният
туризъм и велосипедният (вело/коло) туризъм.
А-3. КОНЕН ТУРИЗЪМ (КОННА ЕЗДА)

Разходките с коне са сравнително нова, нетрадиционна за България, туристическа форма. Към настоящия момент на няколко десетки места в страната
се предлага придвижване по определени маршрути чрез яздене на коне. Тук
лимитиращият натоварването на природната среда фактор се свързва с потенциала на предизвиканата от животни (т.нар. животинска) ерозия. Засега, поради
подчертано ограничения брой ползватели, не съществува изразителен природосъхраняващ проблем (П е т р о в, Н и к о л о в, 2009). Затова и тук, както вече
бе отбелязано по-горе, степента на натоварване е ниска, а негативните промени
са пренебрежими. Конният туризъм може да бъде разглеждан едновременно и
като нетрадиционна, и като екологична туристическа форма (поне на този етап).
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А-4. ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ (ВЕЛО/КОЛОТУРИЗЪМ)

Използването на велосипеди като средство за придвижване при туристически посещения е все още в началната си фаза. На много места в рамките на
услугите съществува и съответно предлагане под формата най-често на велосипеди под наем. От гледна точка на пресечени райони, очевидно трябва да
се използва специализирана велотехника – планински велосипеди (т.нар. маун
тинбайкове – mountain-bike). За придвижване по асфалтирани пътища, както
и при по-слабо пресечени равнинни места, в т.ч. и планински плата, може да
се използват и по-обикновени, недотам специализирани велосипеди (градски,
шосейни, полупланински и др. – т.нар. колотуризъм). Проблемът за евентуалните нарушения на средата е свързан с формиране на плитки, тесни коловози,
особено в условията на навлажнена почва, при и след влажно време. Това е
предпоставка за развитието на линейна ерозия на почвата. Засега при велосипедния туризъм не се наблюдава по-сериозно увреждане на природната среда
и той би могъл да се причисли към екотуристическите форми (с уговорката за
повишено внимание).
Към типологичното ниво „Придвижване по земно-почвено-скална повърхност“ генерално биха могли да се причислят и така модерните в последните
години придвижвания с моторни превозни средства (МПС) извън официалните
асфалтови пътища – т.нар. Off-Road (буквално „извън пътя“) машини. Но поради факта, че в настоящия преглед става въпрос за екотуризъм и екодейности, то
всичко, което е свързано с МПС и техните производни (както и вредата, която те
причиняват на природата), трябва да бъде ясно подчертано и в никакъв случай
не може (и не трябва) този вид активности да бъдат свеждани към екотуризма с
неговите форми и разновидности.
Б. ПРИДВИЖВАНЕ ПОД ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
Освен над земната повърхност, свързана с четирите типа подстилаща основа (земна, земно-скална, скално-земна и скална), определени екотуристически
форми и субформи биха могли да се практикуват и под земната повърхност. На
настоящия етап ще бъдат представени две от тези разновидности – спелео (пещерен) туризъм, и т.нар. минен туризъм (фиг. 2).
Б-1. СПЕЛЕОТУРИЗЪМ (ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ)

Движението под земната повърхност най-често се свързва със спелеотуризма, който, при съблюдаването на определени правила и изисквания относно
практикуването му (най-вече в пещерите), би могъл да се отнесе към екотуристическите форми и субформи.
Предвид широкото разпространение на карст, на територията на страната
са разположени карстови и пещерни райони, богати на различни по големина и
форма карстови образувания, като въртопи, понори, пещери и пропасти, някои
от които със своите размери и красота се нареждат сред най-впечатляващите
както в България, така и на Балканския полуостров и в Европа. Пещерите в
страната отдавна са обект на спелеоложки проучвания, но и до днес част от
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Фиг. 2. Б. Придвижване под земната
повърхност

тях все още не са изцяло изучени. За екологична форма на спелеотуризъм обаче може да се приемат посещенията предимно в неелектрифицирани, неблагоустроени пещери, главно с водач. На територията на България съществуват
само няколко благоустроени (в т.ч. електрифицирани) пещери, предназначени
за масови туристически посещения, но в последните години все по-голям брой
от пещерите се „радват“ на неголеми и оборудвани със специална екипировка
туристически групи с квалифицирани за тази цел водачи.
За да се запази пещерното богатство, е необходимо разбиране, съзнателно
отношение и екологична култура към тези така чувствителни екосистеми, с характерните за пещерния свят микроклимат, флора, фауна и уникални пещерни
образувания, на които страната ни е изключително богата.
Б-2. МИНЕН (ПОДЗЕМНО–ГАЛЕРИЕН) ТУРИЗЪМ

Минното дело, което до неотдавна бе един от главните стопански отрасли
в България, днес е сведено почти до нула. В резултат на това в различни части на страната (главно планински) останаха неизползваеми голям брой минни
галерии и подземия, които, при далновидна политика и желание, в определен
момент биха могли да влязат в сферата на туристическите услуги. Така до известна степен може да се компенсира упадъкът на този и без друго замърсяващ
природната среда отрасъл чрез използването на част от инфраструктурата му
(най-вече подземните минни галерии) за целите на туризма, респ. и екотуризма.
Още повече че тези места обикновено се намират в изостанали в своето развитие планински райони и разработването на тази ниша ще подпомогне трудния
живот на местното население.
Изброените дотук начини и средства за придвижване, както и съответните
нарушения, които те пораждат, се отнасят до придвижване по земна повърхност
и дори под нея. Съществуват и туристически субформи, при които се извършва
целево придвижване по водна, снежна и заледена повърхност, както и във водна
и въздушна среда, голяма част от които също биха могли да се нарекат екотуристически.
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В. ПРИДВИЖВАНЕ ПО ВОДНА ПОВЪРХНОСТ
И ВЪВ ВОДНА МАСА
При това типологично ниво, основано на характера на повърхността и средата, в която се извършва придвижването, екотуристическите форми и субформи са свързани с активно движение по/във водна среда (т.нар. воден екотуризъм) (фиг. 3). Придвижването се осъществява най-вече чрез лични усилия – т.е.
използва се собствената мускулна сила. Не се адмирира ползването на МПС във
водна среда, което ползване е в разрез с разбирането за екотуризма и неговите
разновидности. В тази категория редът на представяне на различните субформи
ще бъде в следния порядък: по водна повърхност – рафтинг, кану, каяк, каньонинг, сърфинг; и във водна маса – подводно гмуркане, подводна археология и
подводна спелеология.

Фиг. 3. В. Придвижване по водна повърхност и във водна маса

В-1. ПРИДВИЖВАНЕ ПО ВОДНА ПОВЪРХНОСТ

Тук според начина и средствата за придвижване ще бъдат маркирани основните водни екотуристически субформи:
В-1.1. Рафтинг: произлиза от английската дума raft – сал. Класическият
рафтинг е известен като уайтуотър (whitewater rafting), т.е. спускане с лодки
по буйни (напр. придошли от снеготопенето), бързотечни, пенливи, бели речни
води, с достатъчно водни количества (най-добре е при наличие на речни прагове и малки водопади, в т.ч. и катаракти). В този случай не са определени ясно
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количествени дефинитивни параметри – скорост и водни стоежи. При рафтинга
се използват многокамерни надуваеми лодки от специални материали, издръжливи на силни удари. Съвременните рафтове са с различни размери и капацитет: най-често с 4+1, 6+1 – до 12+1 места. Поради вариабилността на водните
количества, особено в България, рафтингът има подчертано сезонен характер и
напоследък се практикува главно по реките Струма (в района на Кресненското
дефиле) и Арда (предимно в горното течение) – и едва ли може да се отнася към
същинския класически вариант.
За разлика от рафтинга, следващите две екотуристически субформи са
свързани както с буйни, така и с по-спокойни, не само речни води.
В-1.2 Придвижване с каяк (т.нар. каякинг): каякът е едноместна или двуместна лодка с характерна тясна и издължена форма. След като първоначално
каяците са били изработвани от кожа, а по-късно от дървени, стъклопластови,
полиетиленови, надуваеми (от гума или винил) материали, през последните години се появиха композитни каяци от карбон-кевлар. Греблото за каяк е с две
лопатки, като се гребе в седнало положение, което изисква немалки усилия.
Каяците се различават и по формата, и предназначението им – биват както за
бързи и буйни води и потоци, така и за по-бавни и спокойни водни повърхности. Някои от разновидностите на каяка са: туристически, сит-он-топ, каяци за
бързи води (крийк лодки – с голям обем, и плейбоут – с малък обем), фишинг
каяци, спортни, поло, пуловер и др. видове.
В-1.3 Придвижване с кану (т.нар. кануинг): за кануто важат голяма част от
нещата, казани за каяка, но има и някои особености. Така например кануистът
гребе коленичил, като по този начин стои по-високо и с това компенсира и подпомага по-трудното гребане, тъй като греблото е само с една лопатка и Т-образна дръжка. Кануто позволява малко повече свобода на движенията, но изисква
повече техника. За разлика от каяка, кануто в по-голяма степен се използва за
придвижване в по-спокойна водна среда, като отново, в сравнение с каякинга,
кануингът все още не е добил широка известност в България, въпреки добрите
условия за практикуване.
В-1.4 Придвижване по каньони и клисури (каньонинг): буквално каньонингът означава „следване пътя на водата“. Участниците тръгват по течението на
река и преминават през красиви каньони, ждрела, водопади и тесни клисури,
като за придвижване в повечето случаи се използват въжета и алпийска техника. Налице са и по-леки маршрути, които включват само разходки по тесен каньон на реката, без преминаване на отвесни участъци. И в двата случая, поради
ниските температури на водата от планинските потоци, са силно препоръчителни неопренови костюми, каски и спасителни жилетки.
В-1.5 Придвижване във водни пещери: проникването с лодка (основно гумена) в неосветена водна пещера е сред едно от най-вълнуващите преживявания за търсачите на приключения. За момента такива програми се предлагат на
две места в България – пещерите Понора (до с. Чирен, на 30 km от гр. Враца) и
Голубовица–2 (в Западните Родопи, между селата Могилица и Смилян).
В-1.6 Придвижване чрез плъзгане по вълните: сърфинг и производните му
– уиндсърфинг, кайтсърфинг и т.н.
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– Сърфинг (surfing): един от най-евтините индивидуални водни спортове,
като за практикуването му е нужна само една специално конструирана за целта дъска. Сърфирането по перфектните вълни е цяло изкуство, а симбиозата
между водната стихия и скоростта при плъзгането по разбиващата се в прибоя
вълна освобождават огромно количество адреналин у сърфиста.
– Уиндсърфинг (windsurfing): в превод означава „плъзгане по гребените на
вълните с помощта на вятъра“ и представлява индивидуално придвижване във
водна среда. Уредът (т.нар. уиндсърф), който се използва, за разлика от сърфинга, освен от дъска се състои и от платно.
– Кайтсърфинг (kitesurfing): словосъчетанието е образувано от думите kite
– хвърчило, и surf – сърф, и буквално означава „плъзгане с помощта на хвърчило“, но също е познат като кайтсърф или кайтбординг. За практикуването
му е нужно мощно хвърчило, което тегли кайтъра (кайтсърфиста) по водата, и
малък сърфборд, уейкборд, кайтборд (дъска). Кайтсърфистите използват дъска
с ремъци за краката и силата на голямо, управляемо хвърчило, за да се движат
по водата.
Съществуват и други начини и средства за придвижване във водна среда,
които се използват в туризма – чрез моторизирано плъзгане по водна повърхност, като обикновени моторни лодки, моторни водни шейни, водни скутери,
морски круизи, яхтинг и др. Чрез използването на моторни двигатели (със съответните негативни влияния върху околната среда и организмите – в т.ч. и хората), обаче тези видове туристически дейности трудно биха могли да бъдат
дефинирани като екотуристически.
В-2. ПРИДВИЖВАНЕ ВЪВ ВОДНА МАСА (ПОДВОДНА СРЕДА)

Активното движение се осъществява във водна маса – т.е. под водата. Екотуристическите субформи са представени от близки по своята същност занимания като подводно гмуркане (дайвинг), подводна археология и подводна спелеология.
В-2.1. Подводно гмуркане (дайвинг): с това понятие се означават различни
по цел и оборудване подводни гмуркания – заради атрактивен релеф на езерно
и морско дъно, езерна и морска флора и фауна и др.
В-2.2 Подводна археология: специализирани видове подводни гмуркания,
свързани с разглеждане на различни археологически находки.
В-2.3 Подводна спелеология: придвижвания в подводни пещери със специално за целта оборудване.
При придвижването във водна среда и използването на реките и въобще
водните площи у нас, основният проблем се свързва със състоянието и поддържането на речните (респ. езерните, морските и т.н.) популации – ихтиофауната
и водоплаващите птици (рафтинг и в по-малка степен каякинг и кануинг по
реките Струма, Арда, Янтра, Велека и др.). Размножителният период, в т.ч. и
неговата динамика, трябва да се отчитат много внимателно (П е т р о в, 2009).
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Г. ПРИДВИЖВАНЕ ПО СНЕЖНА, ЛЕДЕНА
И СМЕСЕНА ПОВЪРХНОСТ
Г-1. ПРИДВИЖВАНЕ ПО СНЕЖНА ПОВЪРХНОСТ (СНЕЖНО-ЗИМНИ ПРЕХОДИ):
ПЕШЕХОДНИ, СЪС СКИ, ШЕЙНИ И СНЕГОХОДКИ

Дебелата снежна покривка през зимата в нашите планини е добра естествена предпоставка за развитие на някои по-нови и нетрадиционни за зимния туризъм екотуристически форми и субформи, свързани главно с преходи в зимната
планина (фиг. 4), като:
Г-1.1 Пешеходни снежно-зимни преходи:
– Зимни излети: обикновено еднодневни слабо натоварващи зимни разходки по стандартни маршрути в снежни условия в района на местоживеене.
– Зимни трекинги: свързани с няколкодневни преходи във високата зимна
планина, с висока степен на натоварване и необходимата за целта зимна екипировка.
– Зимни траверси: преминаване по най-високите планински билни части в
зимни условия (т.нар. алпийски зимни траверси).
Г-1.2 Снежно-зимни преходи с помощни средства:
– Преходи със снегоходки (т.нар. сноушуинг – snowshoeing): специални съоръжения с площ, по-голяма от тази на обикновени обувки, които предотвратяват дълбокото затъване и подпомагат придвижването при дебела снежна покривка.

Фиг. 4. Г. Придвижване по снежна и ледена повърхност
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– Ски-преходи (ski-touring): практикуват се през зимата в по-високите части
на планината, като чрез предназначено за целта оборудване – специални ски-автомати с колани, се осъществяват придвижвания по снежна покривка (както върху
обработен, така и по необработен сняг). Ски-преходите, свързани с изкачвания,
спускания, траверсиране и т.н., се извършват по всякакви, често трудни терени и
чрез тях се демонстрира умение за придвижване със ски в планината. Тясно свързани със ски-преходите са някои активни зимни спортни дейности, като ски-бягане, ски-рали и ски-алпинизъм. Особено атрактивен в тази връзка е ски-алпинизмът.
– Ски-алпинизъм: класическа форма на алпинизма, при която практикуващите извършват преходи или цялостни алпийски траверси със ски, преодоляват се ръбове и други скални форми с катерене, движение с котки (метални
съоръжения със зъби, които се закрепват за подметките на обувките), боравене
с инвентара, ограничено време, понякога нощувка на бивак. Организират се
състезания по предварително обработени и осигурени маршрути и при наличие
на съдийски апарат. Поради разнообразните умения, които са необходими, тази
дисциплина е сред най-сложните и опасни форми на алпинизма.
– Придвижване и спускане с някои други безмоторни помощни средства в
снежно-зимни условия, като: шейни (обикновени, а не моторни), сноубордове и др.
Така тези активни занимания, отнесени към зимния сезон в България, могат да се използват като „екозаместител“ на традиционния ски-туризъм, масово
практикуван в зимните ни курорти. Като се знае огромната вреда, която нанасят ски-съоръженията и ски-пистите на околната природна среда, е далеч поекологосъобразно практикуването на споменатите вече зимни екотуристически
форми и субформи във все още запазената природа в преобладаващата част от
планините ни.
Г-2. ПРИДВИЖВАНЕ ПО ЛЕДЕНА ПОВЪРХНОСТ – ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ,
ЛЕДЕНО ПЪРЗАЛЯНЕ И ДР.

Г-2.1. Ледено катерене (т.нар. айс-клаймбинг): в райони с добре изразени
зимни отрицателни температури, респ. образуване на стабилни ледени покривки, особено при водопадите, се практикува ледено катерене (ice-climbing). Този
вид екстремно занимание е част от формите на алпийската дейност. Освен по
замръзнали водопади при зимни условия, придвижването при леденото катерене се извършва по ледено-фирновани склонове и кулоари към върховете, по
гигантски ледени висулки и заледени скали, а също така може да се упражнява
и на изкуствено замразени ледени кули.
Г-2.2. Плъзгане върху лед – ледено пързаляне, кънки на лед и др.: при езерата, както и водните басейни като цяло, отново при стабилни ледени покривки
може да се практикуват дейности, свързани с плъзгане върху лед –ледено пързаляне, кънки на лед, фигурно пързаляне, хокей на лед и т.н.
Г-3. ПРИДВИЖВАНЕ ПО ЛЕДЕНО-СНЕЖНО-СКАЛНА (МИКСИРАНА) ПОВЪРХНОСТ –
Т.НАР. МИКСОВО, ИЛИ СМЕСЕНО, КАТЕРЕНЕ

Г-3.1. Алпинизъм (алпийско катерене; височинен алпинизъм и др.): понятието „алпинизъм“ се свързва с планината Алпи, където тази дейност се заражда и развива. Алпинизмът най-общо се дефинира като стил на катерене,
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който обикновено включва преминаване през ледници, пребиваване на голяма
надморска височина и изкачване на високи върхове със специална алпийска
екипировка. Алпийските изкачвания, по правило и предвид спецификата, изискват по-голяма самостоятелност на отделния алпинист и по-скоростно катерене. При алпинизма могат да се разграничат подвидове като алпийско катерене
(катерене във високата планина), супер алпийско катерене – т.нар. височинен
алпинизъм (изкачване на върхове над 5000 m надм. в.), експедиционен алпинизъм и т.н. В българските условия, предвид определението и липсата на много
високи планини, алпинизъм в чист вид не може да се практикува. Въпреки това
зимата във високите части на Рила и Пирин (донякъде и средната, субалпийската част на Стара планина) все пак може да се приеме, че в определена степен е
застъпена и тази силно атрактивна и опасна дейност (най-вече под формата на
алпийско катерене).
Г-3.2. Драй тулинг (dry tooling): подкатегория, разновидност на алпинизма
и леденото катерене – комбинация от катерене по лед и скала. Осъществява се
по ледени и скални структури (водопади, кулоари и др.) с използване на специални съоръжения за закрепване и напредване по повърхността – котки за краката и приспособления за ръцете (т.нар. сечива – пикели, ледени ръце). Заедно
с леденото катерене, драй тулингът е много популярна форма на катерене през
зимата поради атракцията и емоцията, които предлага.
За практикуването на всяка една от формите на алпийска дейност – както
при алпинизма (алпийско катерене, височинен алпинизъм и т.н.), така и при леденето катерене, зимните траверси, ски-алпинизма и др. – освен много добрата
физическа подготовка и психическа устойчивост, е необходимо много доброто
познаване и боравене с алпийския инвентар и алпийската техника, целенасочена подготовка, както и ползването на качествена екипировка от дрехи и съоръжения.
Д. ПРИДВИЖВАНЕ ВЪВ ВЪЗДУШНА СРЕДА
Въз основа на характера на повърхността и средата, в която се извършва
придвижването, в това типологично ниво се групират всички близки до разбирането за екологичен туризъм форми и субформи, реализирани във въздуха. Без
да се изпада в големи подробности, тук ще се споменат някои относително нови
за страната ни безмоторни начини и средства за придвижване във въздушна
среда, като (фиг. 5):
Д-1. ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ (ПАРАГЛАЙДИНГ)

Стартът с парапланер се извършва от земятa – от планина (връх, склон или
друга неравност) или с помощта на лебедка, при което пилотът се засилва, парапланерът се напълва с въздух и излита. Използват се възходящите въздушни
потоци, може да се набира височина, да се лети с часове, да се извършват маршрутни полети на десетки, а понякога и на стотици километри, а междувременно
човек да се наслаждава на красивите пейзажи, над които лети. Парапланерът е
по-функционален от парашута именно в това, че с него може не само да се ска70

Фиг. 5. Д. Придвижване във въздушна среда

ча, но и да се лети дълго време. Още повече, всеки сам избира най-удобния момент за скока — излита се на необходимата височина и се набелязва подходяща
за кацане площадка
Д-2. ДЕЛТАПЛАНЕРИЗЪМ

При делтапланеризма придвижването се осъществава с помощта на делтаплан, което е безмоторен летателен апарат от семейството на планерите, а
в България е популярен още и под названието делтапланер. Наименованието
„делтаплан“ се е наложило, поради приликата на апарата с гръцката буква „делта“ (Δ). Представлява неподвижно гъвкаво крило със стреловидна форма и без
опашни плоскости. То използва енергията на въздушната маса, като планира
в резултат на пропадането или набира височина при наличието на възходящи
въздушни потоци. По време на полет се управлява чрез промяна на центъра на
тежестта на балансираната система крило-човек спрямо точката на окачването
на пилота, наричана още фокус на крилото.
Д-3. ПРИДВИЖВАНЕ С ВЪЗДУШЕН БАЛОН
При тази субформа придвижването във въздуха се извършва чрез огромен
балон, съдържащ горещ въздух, който е свързан с кошница (гондола или капсула), в която се превозват пътниците. В кошницата обикновено се намира и
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източникът на топлина – газова горелка, в повечето случаи с открит пламък.
Топлият въздух, поради по-ниската си плътност, прави балона плаващ, за разлика от сравнително студения и съответно по-плътен въздух извън него. Именно
по този начин се осъществява придвижването с балон във въздушна среда.
Д-4. ВЪЗДУШНИ СКОКОВЕ

Във въздушна среда съществуват разнообразие от въздушни скокове и
свързаната с тях въздушна акробатика. Някои от най-практикуваните засега в
България са:
Д-4.1. Парашутизъм (скайдайвинг – skydiving): млад и популярен спорт
по целия свят, при който придвижването във въздуха се извършва чрез скокове с парашут. Независимо от това, че парашутизмът е свързан с огромен риск
за живота, но дори и благодарение на това, той привлича все повече и повече
хора по целия свят. Както навсякъде, така и при парашутизма, началото е трудно: трябва да се направи първата стъпка – т.е. първият скок. Той може да се
извърши както самостоятелно – с десантен парашут (800–1000 m), така и с професионален парашут (тип крило) от височина 4000 m, заедно (т.нар. тандем)
с инструктор.
Д-4.2 Бейсджъмпинг (base jumping): базира се на скачане с парашут от наземен, неподвижен обект – мостове, кули, високи антени, сгради, скални масиви и др. Много е важно при тази дейност практикуващите да са натрупали опит
при скачането с парашут – в обратния случай може да бъде много опасно.
Д-4.3 Бънджи скокове: скачането с бънджи (bungee или bungy jumping),
като екстремна дейност във въздушна среда, е свързано със скокове от някое високо място, най-често високи мостове. При практикуването му човекът е завързан с еластично въже, единият край на което се връзва за тялото или глезените,
а другият – за мястото, откъдето се скача. При скачането въжето се разпъва и
практикуващият може в летежна фаза да извършва определена въздушна акробатика. След разпъването на въжето скоростта на падане бързо намалява, което
се предава и на ластичното въже.
Както вече бе споменато, голяма част от отбелязаните екотуристически
форми и субформи в разгледания дотук опит за еко-систематизация може същевременно да се причислят и към по-общите и недобре изяснени категории
спортен, приключенски и екстремен туризъм.
Също така е добре отново да се напомни, че екотуризмът с представените
тук форми и разновидности, въпреки предприеманите мерки и стремежа към
минимален природен натиск, неизбежно оказва, макар и в неголяма степен, известно негативно въздействие върху природата – факт, който няма как да се
елиминира, след като човекът в ролята си на турист (в случая екотурист) е основният субект при инвазията в непокътнатата или слабодокосната природна
среда. По-важното тук е чрез екологичния туризъм и неговите форми да бъде
даден шанс на природата да успява по естествен начин да се възстановява.
В заключение е необходимо отново да се подчертае, че тази систематизация на екотуристическите форми и субформи не претендира за пълна изчерпателност и подлежи на по-нататъшно евентуално усъвършенстване.
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FORMS AND SUBFORMS OF ECOTOURISM.
AN ATTEMPT FOR SYSTEMATIZATION
N. Nikolov
(S u m m a r y)
The current paper, although far from being absolutely thorough, is an attempt
for definition and systematization of various forms and subforms of ecotourism, as
well as focusing on the relation between ecological (sparing, protective) and the other
kind – the so-called non-ecological (destructive, harming) tourism. In the frames of
the cluster defined as ecological tourism, an attempt of differentiation of ecotourism
forms and subforms, based on a leading typological criteria has been made. In order
to achieve this, a differentiation based on the means and types of moving within the
tourist area had to be made. To achieve even fuller systematization, a higher typological
level was separated, based on the characteristics of the terrain and the environment in
which the movement is done. Thus, the separately analyzed and briefly characterized
ecotourism forms and subforms according to the type of movement within the tourist
area have been grouped in the following five basic groups – movement on: groundsoil rocky terrain; beneath the land surface; water surface and in water bodies; snow,
ice and mixed surface; in the air.

73

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2011 • Sofia

АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБМЕН
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ
Ваня Василева
Ключови думи: Израел, България, туристопотоци

УВОД
Известно е, че България поддържа най-интензивни контакти в областта на
обмена на туристи със страните от ЕС и съседните страни, което е оправдано
по редица причини и има своите традиции. На фона на това контактите с много
други туристически региони са силно ограничени – най-често поради големи
разстояния, неподдържане на необходимите контакти и др. На заден план остава и Близкоизточният регион, който се отличава с териториална близост и платежоспособност на туристите и може би е най-неоправдано пренебрегнатият
регион в туристическата политика на България. Вследствие на това туристическият обмен между България и страните от Близкия изток е ограничен.
Обект на настоящото изследване е Израел – страна, с която България поддържа традиционно добри взаимоотношения и която има потенциал за разрастване на двустранния туристически обмен на базата на различните туристически ресурси. М а р и н о в (2008) определя израелския туристически пазар
като зараждащ се и ключов за нашата страна и го поставя на първо място в
Близкоизточния регион, що се отнася до приоритети за българския туризъм.
През последните години се отчита нарастване на туристическия обмен между
България и Израел, което прави разглеждания проблем особено актуален.
Предмет на настоящото изследване е туристическият обмен между двете
страни, което е само един от аспектите на двустранните отношения между тях.
Този аспект обаче е от съществено значение за по-доброто бъдещо развитие на
българския туризъм.
Целта на настоящата статия е да се анализира съвременното състояние на
туристическия обмен между България и Израел, както и да се очертаят бъдещи
перспективи в тази насока, за което е необходимо да се анализират редица показатели. За нуждите на този анализ са използвани последните статистически
данни, както и публикации на различни автори, имащи пряко или косвено отношение към поставения проблем.
74

ПРИСТИГАНИЯ НА ИЗРАЕЛСКИ ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ
Израелските туристи откриват България през втората половина на ХХ в.
Оттогава досега техният брой почти непрекъснато нараства, като най-голям
скок се регистрира през последното десетилетие (фиг. 1). За периода 1996–2005
г. броят им се е увеличил с над 20 пъти. През 2010 г. израелците са на 13-а позиция сред чуждестранните туристи, пристигнали у нас, и техният дял е вече
2,2 % от чужденците, посетили страната ни. Тази стойност дава основания те
да се считат за съществен пазарен сегмент за българския туризъм, което налага
необходимостта от по-съществени маркетингови проучвания в тази насока, за
да продължи благоприятната тенденция и в бъдеще и за да бъдат удовлетворени
израелските туристи от престоя си у нас.
брой посетители

1985

1990

1995

2000

2005

2010 година

Фиг. 1. Промени в броя на израелските граждани, посетили България
за периода 1985–2010 г.

През 2010 г. България е посетена от 130 700 израелски туристи. Това са найвисоките отчетени досега стойности. Прирастът в сравнение с 2009 г. е с 22,9 %.
Тази стойност е значително по-висока от средната стойност (5,4 %) за всички
туристи, посетили България. Този прираст на чуждестранни туристи е един от
най-сериозните у нас през 2010 г., наред с туристите от Сърбия, Македония, Русия, Беларус, Молдова и Армения. Ако се запази този висок темп, може да се
очаква израелските туристи да намерят място в близко бъдеще в челната десятка
на емитивните туристически пазари с най-голямо значение за България.
Водещите мотиви на израелските граждани при пътуванията им у нас са
туристически (табл. 1). За разлика от пристигащите у нас чужденци, за половината от които целта е туризъм, за 92 % от израелските граждани туризмът е
основен мотив. Тенденцията за значително преобладаване на туристическите
пътувания се запазва през годините, като техният дял постепенно се повишава.
Следващи по значимост са служебните пътувания, чийто дял при израелските посетители е по-висок в сравнение с останалите, като от 2004 г. насам са
се увеличили двойно. Гостуванията и останалите мотиви са с незначителна роля
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Таблица 1
Мотиви за пътуване на израелски граждани и чужденци (общо)
в България през 2007 г.
Посещения

Мотиви
туризъм
и отдих

Чуждестранни
4 218 713
посетители (бр.)
Дял на
чуждестранните
54,6
посетители (%)
Израелски
100 754
граждани (бр.)
Дял на
израелските
92
граждани (%)

гостуване

служебно

друго

транзит

общо

75 162

375 613

1

4,9

6,2

33,3

100

560

6 833

1 072

369

109 588

0,5

6,3

0,9

0,3

100

481 795 2 574 464 7 725 747

при отчитане на пътуванията. Положителен е фактът, че почти няма израелски
граждани, транзитно преминаващи през България. Следователно страната ни
е основна туристическа цел за пътуващите израелци. Това е свързано до голяма степен с предпочитания от тях вид транспорт, за разлика от европейските
туристи. При пристиганията си у нас израелските граждани използват (фиг. 2)
предимно въздушен транспорт (91,9 %), който е по-бърз и удобен. Значително
по-малко се използва автомобилен транспорт (6,7 %), не само поради отдалечеността, но и поради специфичните природни и политически условия в Близкоизточния регион, през който те преминават. Незначително е използването на
водния (1,1 %) и железопътния (0,3 %) транспорт. Поради наличната морска
връзка между двете страни е възможно и перспективно да се увеличили делът
на водния транспорт под формата на круизи и яхтени турове, тъй като тези възможности в момента почти не се използват.

Фиг. 2. Структура на видовете транспорт, използван от израелските
граждани, пристигнали в България през 2008 г.
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Средният брой на нощувките на един израелски посетител през 2008 г. в
средствата за подслон и местата за настаняване у нас са 2,9, което е изключително ниска стойност (при средно 5,3 за всички туристи). Това говори за кратък
престой у нас, което понижава ефективността от туризма. Обяснението е свързано с видовете туризъм, които практикуват израелците у нас, а те в повечето
случаи не са рекреативни и съответно не предполагат по-продължителен престой. Необходимо е да се положат усилия в това отношение чрез предлагане на
по-голямо разнообразие от допълнителни услуги, туристически анимационни
програми и др. Това би спомогнало и за увеличаване на приходите от този сегмент.
Пристиганията и реализираните нощувки на израелски граждани у нас
са неравномерно разпределени през годината (фиг. 3). И по двата показателя
най-голям е броят на туристите през топлото полугодие и особено през м. август. През студеното полугодие пристигат само около 2 хил. израелци месечно,
или 8 пъти по-малко в сравнение с летните месеци. Това свидетелства за слаба
популярност на българския зимен туризъм в Израел, а именно той е особено
перспективен за привличане на израелските туристи. Реализираните нощувки
са около 5 хил. месечно през студеното полугодие и десетократно повече през
летните месеци. Следователно именно тогава се реализират рекреационните
пътувания. Напълно възможно е тази сезонност да бъде минимизирана, тъй
като рекреационните мотиви не са водещи при пътуванията на израелски туристи към нашата страна. Необходима е подходяща реклама на всички несезонни
видове туризъм, както и наличието на удобни полети и извън летния сезон.
Израелските туристи имат специфични предпочитания относно видовете
туризъм, които практикуват у нас. Макар че най-голяма е активността им през
топлото полугодие, те не се ориентират към морските курорти, за разлика от туристопотоците от Европа. Най-предпочитани от израелците се оказват здравниброй

Фиг. 3. Брой пристигания (1) и нощувки (2), реализирани от израелски
граждани в България, по месеци през 2008 г.
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ят и хазартният туризъм (М а р и н о в, 2007). Туристически турове се насочват и
към високите планини в Югозападна България през летния сезон. Специфичен
е т.нар. сватбен туризъм, който е най-характерен именно за израелските граждани, пристигащи у нас. Той е свързан с възможността за сключване на граждански брак в нашата страна без значение каква е религиозната принадлежност на младоженците, дори и да е различна, и без необхидимост да се сключва
религиозен брак. Този вид туризъм е особено доходоносен, тъй като броят на
пътуващите за едно такова събитие е голям, а съответно и реализираните от
тях приходи. Подобна е ситуацията с хазартния туризъм. Естеството на пътуванията предопределя неголемия престой в нашата страна. Посочените пазарни
ниши са изключително перспективни, но освен тях е възможно и необходимо
да се разшири предлагането и на други туристически продукти на израелските
туристи. Като особено перспективен може да се определи ски туризмът. Нашата страна е най-близката до Израел дестинация с относително продължителна
снежна зима във високите планини и добре развит зимен ски туризъм. Като
перпективни могат да се определят също и спортният туризъм, екотуризмът и
трекингът в българските планини, както и събитийният туризъм. За развитието
на екотуризма и трекинга в нашата страна има подходящи природни условия.
Спортният и събитийният туризъм предлагат възможности за реализиране на
високи приходи, особено ако се закупува или наема екипировка на място. Възможно е да се разшири предлагането в областта на климатолечебния туризъм и
денталните услуги. Доказани са лечебнте качества на микроклимата в редица
места у нас, както и конкурентните цени на продуктите, базирани на него, които
се предлагат от нашата страна. Небходимо е да се предлагат повече организирани пътувания с по-голяма продължителност на престоя.
От средствата за подслон и местата за настаняване у нас почти всички израелски туристи избират удобствата на хотелите, незначителен е броят на отседналите в планински хижи, а къмпингуващи липсват. Най-предпочитани се
оказват четиризвездните хотели (табл. 2), където отсядат повече от половината
от израелските посетители у нас. Този факт вероятно е свързан с доброто съчетание между качество и цена, което предлагат те. Това до голяма степен е хаТаблица2
Разпределение на нощувките, реализирани от израелски граждани,
по категория на използваните хотели през 2008 г.
Посещения

*/**

1 172 770
Чужденци (бр.)
Дял на чужденците
10
(%)
Израелски
3 030
граждани (бр.)
Дял на израелските
1,1
граждани (%)
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Категория на хотелите
*****
***
****
и специална
3 863 074 5 457 776
1 308 397

общо
11 802 017

32,7

46,2

11,1

100

27 313

152 003

87 752

270 098

10,1

56,3

32,5

100

рактерно и за останалите посетители у нас. За разлика от останалите чужденци
обаче, следващи в предпочитанията се оказват не три-, а петзвездните хотели.
Следователно израелските туристи търсят предимно лукс и високо качество, а
не ниски цени.
Само 1/10 от израелците се ориентират към тризведните хотели, а отседналите в хотели с ниска категория са незначителен брой и делът им е много
по-нисък от този на останалите туристи, които ги избират. Необходимо е да
се използват по-пълно възможностите на хотелиерското предлагане, които при
хотелите с висока категория са по-големи, за удължаване престоя на туристите.
В това отношение може да се заложи на хотелската анимация.
ПРИСТИГАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ИЗРАЕЛ
До 1989 г. броят на българите, посетили Израел (фиг. 4), е незначителен и
се ограничава до няколкостотин годишно. Следва период на бурен растеж на
броя на пътуванията, като през 1994 г. те достигат абсолютния си максимум
досега от 23 477 души. За шестгодишен период се отчита нарастване от над 70
пъти. Това скокообразно нарастване е свързано с отварянето на границите през
този период и значителното нарастване на туристическата активност на българите към непознати до този момент дестинации, в т.ч. и Израел.

Фиг. 4. Промени в броя на българските граждани, посетили Израел
за периода 1960–2010 г.

През втората половина на 90-те години във връзка с икономическата криза
в страната следва период на рязък спад на посещенията на български граждани
в Израел, който съвпада с тенденциите на общ спад в излизанията в чужбина. В
началото на новия век отново се забелязва ръст, чийто максимум е през 2008 г.,
когато 14 451 български граждани са посетили Израел. Трудно е обаче да се говори за трайна тенденция, тъй като през 2009 г. е отчетен рязък спад (от 40,7 %),
който е характерен и за пътуванията към почти всички останали дестинации и
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се обуславя от ефекта на икономическата криза върху пътуванията. През 2010 г.
спадът продължава, макар и с по-умерен темп (35,2 %), при средно 26,4 % за
всички пътувания на български граждани в чужбина. Едва 0,15 %, или 5551 от
пътувалите в чужбина български граждани са се отправили към Израел. Така
през 2010 г. Израел се озовава вече на 23 позиция в предпочитанията на българските туристи при пътуванията им в чужбина.
Голяма част от пътуванията на българите в Израел всъщност не са туристически (табл. 3). Близо 2/3 от пътуванията са със служебна цел. Такива са половината от излизанията на българите в чужбина, но когато те се отправят към
Израел, този дял е още по-висок. Прави впечатление, че следващи по значимост
не са рекреационните пътувания. Те са представени само със скромните 12 %.
Вероятно причините за това са свързани с политическата нестабилност в региона, както и със сравнително високите цени спрямо българските стандарти.
Втори по значимост са пътуванията с мотив „други“, като този дял е значително
по-висок от средния. Не е трудно да се предположи, че това са предимно религиозни турове, така характерни за дестинация като Израел.
Таблица 3

Мотиви за пътуване на български граждани в Израел
и чужбина (общо) през 2008 г.

Посещения
Български граждани,
пътували в чужбина (бр.)
Дял на българските
граждани, пътували в
чужбина (%)
Български граждани,
пътували в Израел (бр.)
Дял на българските
граждани, пътували в
Израел (%)

Мотиви
туризъм и
гостуване служебно
отдих

друго

общо

1 628 997

902 737

2 947 231

247 802 5 726 767

28,4

15,8

51,5

4,3

100

1 744

903

9 254

2 550

14 415

12

6,3

64,1

17,6

100

Макар че българите познават Израел предимно като страна за религиозен
туризъм, дестинацията предлага и редица други възможности, които все още са
слабо известни у нас. Рекреационен туризъм се развива по бреговете не само на
Средиземно, но и на Червено море. Именно там са едни от най-добрите курорти
на страната. Специфичната природа се използва за развитие на екотуризъм и
пустинни сафарита. Един от най-посещаваните обекти, наред с религиозните,
е Мъртво море. Разнообразни са възможностите за шопинг и спорт (например
дайвинг и др.). Българските туроператори предлагат само малка част от всичко
това в турове с ограничена продължителност, в т.ч. еднодневни.
За пътуванията си към Израел близо 90 % от българите избират въздушния транспорт, а само около 10 % използват сухоземния. Следователно няма
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Фиг. 5. Пътувания (брой) на български граждани в Израел с цел туризъм
и отдих по месеци през 2008 г.

съществени различия в предпочитанията на българските и израелските граждани относно вида транспорт за пътуване между двете страни. Тава налага да се
обърне по-сериозно внимание върху оптимизиране на полетите. Полети до и от
Тел Авив предлагат летищата София, Варна и Бургас. От 2011 г. такива полети ще предлага и летище Пловдив. Предвжда се също туристическите чартъри
между Пловдив и Тел Авив да се увеличават с всеки следващ сезон.
Интерес представлява разпределението на пътуванията на български граждани в Израел през годината (фиг. 5). То е сравнително равномерно, със слабо
изразена сезонност, с преобладаване през топлото полугодие. Равномерността
се дължи до голяма степен на деловия характер на повечето пътувания. Наймного са туровете през август, вероятно поради нагласата на българите тогава
да използват годишния си отпуск. Четири пъти по-малко са пътуванията през
февруари, когато се отчита и най-слабата активност. При активизиране на туристическите пътувания може да се очакват известни промени в разпределението на пътуванията по месеци. Възможно е да се увеличи туристопотокът
през пролетта и есента, които в климатично отношение са най-подходящи за
българските туристи. Поради разнообразните възможности за туризъм, които
предлага дестинация Израел, обаче е напълно възможно сезонността да е слабо
проявена и в бъдеще.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От казаното дотук може да се направят няколко основни извода:
1. Налице е значително нарастване на туристопотоците между България и
Израел през последните години. Това твърдение важи преди всичко за израелските туристи, пристигащи у нас.
2. Съществува неусвоен голям потенциал за привличане на израелски туристи към нашата страна и предлагане на разнообразни видове туризъм. Все
6 Проблеми на географията, 1–2/2011
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още много части от страната ни не са достатъчно добре познати и популяризирани сред израелските туристи.
3. Туристопотокът от България към Израел все още е малък и съществува
потенциал за разрастването му. Трябва да се има предвид обаче, че българите се
ориентират най-вече към съседни и други, предимно европейски, дестинации с
по-ниски транспортни разходи. Поради тази и редица други причини, може да
се очаква, че дестинация Израел по-трудно ще се наложи на българския туристически пазар.
4. Чрез прилагането на съответните маркетингови и рекламни усилия
може да се очаква разрастване на туристопотоците между двете страни, но е
трудно да се очертаят ясно изразени и трайни тенденции в промените им. Смятаме, че е напълно реалистично да се очаква повишение в броя на пътуващите и
в двете посоки и разнообразяване на мотивите за пътуване, като се има предвид
все още неусвоеният значителен потенциал в това отношение.
Ако се запази високият темп на увеличение на посещенията от израелски
туристи в България, е напълно възможно в близките няколко години израелските туристи да съставляват един от най-съществените контингенти за българския
туризъм. Те вече са водещи сред туристите от своя регион.
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ANALYSIS OF THE TOURIST EXCHANGE
BETWEEN BULGARIA AND ISRAEL
V. Vasileva
(S u m m a r y)
Both Bulgaria and Israel are tourist countries but their tourist exchange is small
scale and the research is not developed well enough. Recent years have seen an
increase in the number of visits by Israeli citizens in our country. In 2010 they reached
their maximum during the period. The study of Israeli tourist market is important
for attracting Israeli tourists in our country. This paper deals with the dynamics of
tourist groups to and from each country. Used indicators are total number of visitors,
mode of transport used, distribution of tourists by month, category of hotels for
accommodation. Based on the examined parameters, appropriate conclusions and
recommendations were made.
Keywords: Israel, Bulgaria, tourist volumes
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC HISTORIES:
EXAMPLES FROM PRE-MODERN EUROPE1
Richard W. Unger
Environmental history has only recently emerged as a field of study for scholars
who systematically examine the human past. It has grown out of the increasing concern for perceivable degradation in the physical surroundings of a rapidly growing
population and serious concern about the future emanating from the work of scientists who study climate. Economic History is, compared to environmental history,
an old and well-established sub-discipline. While some writers concerned with the
past long gave consideration to the economy it was the Industrial Revolution and the
emergence of what one contemporary called “the dismal science”2 in the first half of
the nineteenth century which generated works that concentrated on how people over
time have dealt with the problem of scarcity. Karl Marx and Friedrich Engels offered not only a theory of economic history but for all human history and relations of
people to the means of production (M a r x, E n g e l s, 1888). Their work, starting in
the middle of the nineteenth century, and the interpretation of it and the reaction to it
led by the early twentieth to a vibrant field of study. Institutionalized in scholarly periodicals, monograph series and then in academic departments, the pattern of its rise
to prominence in the years after the Second World War is one which environmental
history is following in the early twenty-first century. The growth in environmental
history is coincident with the decline in interest in economic history. There are many
reasons for the disinterest in past economic performance and one is the close relationship between the two fields of environmental and economic history.
The topics that enriched economic history in the twentieth century often encroached on the study of the environment. Agricultural history is only the most obvious example. The central role of farming in premodern economies made it a logical

1
The paper is based on a contribution to the First Bulgarian Environmental History
Workshop held at theNational Institute of Geophysics, Geodesy and Geography in Sofia on
November 13, 2010. I am grateful to Prof. Mariyana Nikolova and her colleagues for listening
to my reflections on the issues, addressed in this paper, and for their questions and criticism.
2
The famous British historian Thomas Carlyle used the phrase in 1849 and in 1850 to
refer to political economy and emerging social science in general.
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subject for study and with such study came examinations of what people did with
the landscape. Industrial history of the last two centuries and even in the preceding
centuries made economic historians examine environmental degradation caused by
growth in output and the application of new technologies. Demographic history, so
much a part of the analytical tool kit of applying an understanding of macroeconomics to the past, inherently involved the study of the relationship of people to disease
and land use. The history of comparative economic development, the examination
of the differing performance of different regions and states, has long been a central
component of economic history. Why some parts of the world are rich and some poor
is a question that has driven a broad range of research and that research often involves
questions of the contribution of the physical environment to economic success or
failure. The history of commerce could be one of the oldest topics in economic history but the movement of goods and of people, the ability to specialize in production
because of access to distant markets, had an impact on what people did with and in
the world around them. Some of the groundbreaking work in environmental history
had a strong component of economic history (C r o n o n, 1991). When scholars and
activists organized the first meetings to discuss the past of human relations with the
environment a number of economic historians participated, interested in the emerging field and in seeing how their own work fit with that of the practitioners of the new
and rapidly changing area of research.
In short, economic history is environmental history but they are not the same.
The two may share the same raw material and many of the same questions but the
approaches of the two fields produce different methods and often different results.
The approach, the starting point for environmental history, is the axiom that
Human history is the history of human interactions with nature. These interactions
are understood to be a basic feature of society. Social structures, forms of organization and governance, economic and political systems co-evolve with the relationship
of human beings to nature (O o s t h o e k, 2011).
The approach, the starting point for economic history is the axiom that Human
history is the history of scarcity. Since there are always shortages, or more precisely
people think there are shortages then human beings seek to increase the goods and
services available to them. History then describes and analyses the different methods
people have used over time to solve the problem of scarcity. Social structures, forms
of organization and governance, economic and political systems co-evolve with the
relationship of human beings to perceived shortages.
In the discipline of ecology human action can, and in the views of some ecologists must, lead to environmental deterioration and degradation. There are critical
tipping points which exist in the natural world. Once those are passed then preceding
conditions can not be restored. Human action, once beyond some moment, generates irrevocable results. The eradication of species is only the most obvious example
of going beyond a tipping point. In the discipline of economic markets, and in the
views of some economists all of society, has built in and automatic self-correcting
mechanisms. As any known good becomes more scarce, it becomes more valuable.
As people prize it more they will take action to preserve it, that is so long as having
it around does not cause damage to society. Value is reflected in the prices people
are willing to pay and so price indicators will act to prevent moving beyond tipping
points. In fact prices should offer warning signs well in advance of serious danger so
85

the movement of prices should act to generate sustainability. The “dismal science”,
at least in matters to do with the environment, then provides a much more optimistic
view of the future than ecology and suggests much less active intervention in the relations between people and the environment. The differences between economics and
ecology on that general and critical point have left their stamp on the related fields of
historical study.
In recent years the study of pre-modern Europe, the era up to and including the
start of the Industrial Revolution, serves to illustrate how closely connected econo
mic history and environmental history are but also to show that their roots have gene
rated some distinctions in conceptions and conclusions about people and their physical surroundings in the past. One obvious case is the study of the origins of the first
Industrial Revolution in England in the eighteenth century. A second is discussion of
consumer choices and the impact on the environment of some of those choices.
BRITISH INDUSTRIALIZATION
Two recent books have confronted the question of the roots of early industrialization, a topic that has bothered economic historians almost from its start and which
bothers those interested in economic development even now. Joel Mokyr points to
the importance of ideas, of the way people thought about the natural world in creating
conditions for improved production methods. For him the Enlightenment of the eighteenth century not only set the stage for industrial growth but also was the essential
force which opened people in western Europe in general and England in particular
to new ways of solving the scarcity problem (M o k y r, 2009). Robert Allen, on the
other hand, sees factor prices as the driving force behind technical innovation and the
adoption of new ways to produce goods. Britain, he finds, had high labour costs, considerably higher than almost anywhere else in Europe or for that matter in Eurasia, in
the eighteenth century. The Kingdom also had some of the lowest energy prices. The
presence of coal in large quantities and easily available gave access to an alternative
to energy supplied by human muscle, that is if only devices could be found to convert
the heat from coal fires to useful work. Varied innovations that solved that problem
created the complex industrial structure of the British economy which emerged in
the early nineteenth century and which would eventually raise standards of living
(A l l e n, 2009). The shift to the use of fossil fuels from organic ones such as firewood
and grain to feed people and animals has long been recognized as a central feature
of industrialization and the transformation of the world economy over the last two
centuries. The energy metabolism of post-industrial regions is dramatically different
from those continuing the practices which date from the agricultural revolution of
about 12,000 years ago. Per capita energy use in the developed world is now more
than five times the sixteenth century world average. Once people had fire, they raised
their annual energy consumption to between 6 and 8 gigajoules per year. The average across the world had probably gone up to between 7 and 9 gigajoules per person
per year by the eighteenth century thanks to the development of settled agriculture.
In the post industrial era with reliance on fossil fuels averages are now about 55
gigajoules per person per year (M a l a n i m a, 2011). Europeans were ahead of others in the world and by the sixteenth century were using considerably more than the
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world wide average of energy, probably in the range of 22–25 gigajoules per person
per year in the fifteenth century (U n g e r, 2011). One consequence of that greater
energy consumption was a relatively high standard of living. Another, possibly, was
environmental degradation.
John U. Nef more than sixty years ago argued, though not exactly in ecological
terms, that rising energy consumption led to the destruction of woodland and so a
change from organic to fossil fuels and so precipitated a precursor to the English industrial revolution in the late sixteenth and seventeenth centuries. His indicator of a
wood shortage was the pattern of price changes. The sixteenth and early seventeenth
century was a period of sustained overall price increases, of a ‘price revolution’, but
in England firewood prices rose even faster than the general price level.
Table 1

Indices of Prices in England (1451–1642) (N e f , 1932)
Years

General Prices

Firewood

1451–1500
1603–1612
1633–1642

100
251
291

100
366
780

Nef claimed, and with some justification at least in 1932 when the statement
was published that, “So rapid an increase in the cost of any commodity in common
use must have been almost without precedent in the history of western civilization.”
(N e f , 1932). The growth in the population of the city of London in the sixteenth and
seventeenth centuries meant that if the city was to get its heating requirements, met
by using firewood, an increasing proportion of the land area of southeastern England
and for that matter of England as a whole had to be devoted to supplying the metropolis. Estimates of consumption per person and of the efficiency of producing firewood
per each hectare of ground indicate the land requirement of the growing city. If everyone in London had relied on firewood, population figures for the mid eighteenth
century project land needs for growing trees as different as about 675,000 hectares
to 1,900,000 hectares. Even the lower estimate is considerable since the total land
area of England was 15,000,000 hectares. If the share of the total devoted to woodland would have been about 20 % then London alone, not considering other towns
and people in the countryside or uses for wood other than heating, would have been
taking up something like 22 % of all wood produced, that is if heat came from wood
(G a l l o w a y, K e e n e and M u r p h y, 1996; W a r d e, 2007). If a higher estimate
of land required is correct then, even more obviously, London could not have grown
to its eighteenth century population. There simply would not have been enough
wood. The reason the city achieved its rate of expansion and continued to grow was
because consumers found another way to heat their homes and fuel the burgeoning
industries of the capital. Coal imports into London were already at an annual average of 445,000 tons in the years from 1700–1704 and by 1790–1794 the pace was
over 1,000,000 tons (F l i n n, 1984). The shift to coal, to using fossil fuel in place of
firewood, for Nef and other economic historians made possible the growth of London
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and the development of various industries there. The development would have been
impossible without the supply of coal. Paul Warde estimates that somewhere around
1619 England and Wales coal was already a greater source of energy than firewood, a
shift to fossil fuel that would take place in the rest of the world but considerably later
than the first half of the seventeenth century (W a r d e, 2007).
The case for explaining increasing coal consumption by a shortage of firewood
has not been immune to criticism. Warde does not claim that the early change to fossil
fuel in England was necessarily a product of wood shortage and has even argued that,
in general, in Europe wood supplies were adequate to accommodate a significantly
larger population than the numbers of the seventeenth century (W a r d e, 2006).
“The notion that there was a “timber famine” in Tudor and Stuart England has a long
pedigree, but recent generations of historians have cautioned against placing much
reliance on the lamentations of contemporaries about the death of trees and wood,
and many have urged the rejection of the notion of the existence of any but localized
shortages.” (H a t c h e r, 1993).
Complaints about the disappearance of forest thanks to the demand for firewood
often came from areas of the country where sizeable English charcoal iron industry
was active. Also coal, the new fuel that was to drive industry, was used as much for
domestic heating as it was for manufacturing. As late as 1700 nearly half of all coal
consumed in England, including exports to Ireland and other countries, was used in
homes. Even as late as 1830 with the Industrial Revolution well underway the share
of coal that went to domestic uses was over 37 %. Measuring consumption by kilocalories per person in 1700 domestic use accounted for over some 47 % and as late
as 1775 at the threshold of industrialization the number was some 42 %. A shift to
using the increasing output of coal for industry began to appear in the last quarter of
the eighteenth century. The shift was dramatic with the domestic share in per capita
calorific terms falling to some 35 % by 1800 (F l i n n, 1984). The figures indicate
that coal did fuel the early Industrial Revolution but they also show that the coal was
available to do that because of the pre-existing network of mining and transportation which made energy in that form available at a relatively low price. As early as
1585 the price in southern England of a joule of energy from coal was less expensive
than it was from wood and by about 50 %. Consumers preferred to use wood since
it was more flexible, the size of the pieces dictating the speed of burning. Wood also
gave off much less noxious odours. In the seventeenth and eighteenth centuries,
“Coal use expanded because improvements in mining and transportation were lowering its cost to consumers rather than because England was running out of wood.”
(A l l e n, 2003). English fuel costs in real terms were low relative to most parts of
Europe, and that was especially true because of the inferior alternative, coal, being
so easily available.
The Industrial Revolution is a case where the study of economic history and environmental history can and do inform each other. While the balance of evidence indicates that it was not an environmental crisis that caused a shift away from wood to
coal and so from organic to fossil fuels. The claim that in eighteenth century Europe,
“The energy potential of the given area was in a sense exhausted.” (S i e f e r l e,
2001), is clearly too extreme. On the other hand, it is also wrong to see the transformation in the economy as one immune from environmental forces and consider88

ations. Economic historians rightly point to the relationship of the prices of the factors of production as a contributing if not a determining force in deciding the mix of
inputs to production. Prices certainly have a role in influencing the choices of energy
sources and also in related choices of the technologies used to harness and deploy
those energy sources. Prices depend on many things, both on the side of demand and
the side of supply. While it is what people think they need that shapes demand, with
supply prices are heavily influenced if not determined by environmental conditions.
The cost of extracting natural resources depends on the location and terrain in which
the materials are found. The cost of delivery to consumers depends on the character
of the land or water over which people need to move the goods. The technology deployed to deal with the environment, whether for extraction, refining, fabricating or
transporting, depends on the environment being confronted. For England and for the
shift to fossil fuel having coal in large quantities relatively close to the surface and at
the coast or along rivers, all within relatively easy reach by short distance sea transport to a major city and centre of industrial production made a significant difference in
the gradual shift, starting in the sixteenth century,s to using fossil fuel. Those factors
played an even greater role in the development of energy-intensive technologies in
the eighteenth century which yielded the opening stages of the Industrial Revolution.
While economic historians may point to prices and environmental historians to the
areas of land devoted to producing wood, the analysis in each field of the general
development of British and European industry in the eighteenth and nineteenth centuries shares many features. The two groups shine the spotlight on different issues
and may express concern about different issues but the forces which were at work are
similar for both.
ENVIRONMENTAL IMPACT OF A CONSUMER CHOICE
In the years around 1200 brewers in German towns along the coast of the North
Sea found ways to produce hop-flavoured beer of consistent quality and in high volume. Hops had been around for centuries and was apparently used to make beer in
western Europe in the early Middle Ages. Exactly what technological breakthrough
those German brewers made is not obvious. The results, however, had a far-reaching
impact on the economy but as much or more on the environment. Up to the thirteenth
century the typical additive for beer in northern and western Europe was a combination of herbs called gruit. The principal ingredient was probably bog myrtle, a
relative of the willow tree. In the course of the thirteenth, fourteenth and fifteenth
centuries hops superceded gruit first in north German breweries and then in turn
in the Low Countries, England, the Rhineland, Scandinavia and Bavaria. The new
product had the advantage of being more durable. Hopped beer remained drinkable
for six months or more so it could be brewed in cool months, stored and then drunk
when temperatures rose along with the thirst of drinkers. It could also be shipped over
some distance without spoiling and so became a commodity of international commerce. The distribution of beer through northern European trading networks led to
brewers throughout the region imitating the production of the good. By the sixteenth
century hopped beer was the dominant fermented drink from the eastern Baltic to the
Danube to Ireland (U n g e r, 2004). The shift was in part inspired by environmental
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considerations, made possible by environmental changes and had a lasting impact on
the environment. The shift in consumption with beer replacing wine as a preferred
alcoholic beverage had dramatic effects on land use.
In the mid fourteenth century European population collapsed in the wake of the
appearance of what contemporaries called the Great Death. Whether it was bubonic
plague or not the disease has a devastating effect, killing between a third and a half of
Europeans on its recurrent visits through the rest of the century and into the following
one (H e r l i h y and C o h n, 1997). Though estimates vary total population of the
continent in 1400 was perhaps 40 % less than it was in 1300. Whatever the source of
the epidemic that led to such widespread loss of life the change in the environment
had a dramatic impact on the economy and on the relationship between the muchreduced population and the land.
The fall in numbers of workers changed the ratio between labour and land and
allowed the rural tillers of the soil as well as skilled tradesmen in towns to demand
increases in recompense for their efforts. Higher wages and falling rents for land, the
corollary of the effect on wage rates, shifted relative incomes among social groups.
Workers could enjoy a higher standard of living. Among other choices they decided
to consume an increasing portion of the vitamins and minerals they got from grain in
liquid form, replacing bread to some extent with beer (M i s k i m i n, 1969). Barley
was probably the preferred cereal for brewing but by no means the only grain brewers
used. Wheat was popular and to a lesser extent oats with even rye used in some instances. Brewers were typically subject to strict civic regulation in German and Low
Countries towns with the proportions of various grains dictated by town authorities
(U n g e r, 2004). The change in consumption patterns led to a shift to growing more
barley. The shift though had two much more important and far-reaching environmental implications.
Making beer with barley considerably reduced the quantity of energy available
per hectare of cultivated land compared to using the same land to grow wheat or
rye for making bread. Barley had the same potential energy loss through milling as
other grains but delivered about one-sixth less energy per litre than either wheat or
rye and about 13% less than oats. For oats yields per acre were considerably lower
than for barley. In fact barley yields net of seed and taxes in England were higher
than for the other principal food grains which mitigated to some degree the energy
loss from a shift to barley. The much greater consideration, however, was the loss
of joules from transforming the grain into beer instead of into bread. Malting grain,
grinding it followed by incomplete extraction of vegetable matter from the grain in
mashing and then boiling before fermentation all led to loss of energy content. While
changing wheat or rye into bread meant a loss of something on the order of 20 % of
the energy potential in the raw grain making barley, or any other grain for that matter, into beer meant a loss of something like 70 % (C a m p b e l l, 2000, 222–224,
332–333, 392–393). To get a drink with alcohol and which was durable Europeans
gave up a considerable source of energy. Since human muscle power supplied something like 10 % of the total energy deployed in early modern Europe (M a l a n i m a,
2001, p. 51–68) giving up almost three quarters of what could be generated from the
consumption of food grains had an impact on what work could be done. Other shifts
in production and consumption more than compensated for the loss of the energy in
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grain from converting it to beer instead of bread. In a sense Europeans had, under
the new circumstances after the Great Death, energy to give away (U n g e r, 2011).3
The change from wheat, rye or oats to barley had an effect on the environment,
on the appearance of fields and to a limited degree on the character of the soil. The
changes in landscape, however, was minor compared to the effects on the landscape
from consumers shifting from drinking wine to drinking beer. The arrival of hopped
beer on markets in the Low Countries and England in the fourteenth and fifteenth
centuries offered an alternative to wine which had always enjoyed premium status
and so a higher price. It was a luxury drink but the new hopped beer, which had the
same or less chance of spoilage, could compete with the product of the grape. Beer
consumption rose in northwestern Europe toward the end of the Middle Ages with
wine consumption suffering as a result. By the fifteenth century urban levels of beer
drinking were on average about 300 litres per person per year. Urban regulations
show that the amount of beer produced from a litre of grain varied widely. Still an
average of somewhere around 1.0–1.5 litres of beer for each litre of grain used seems
reasonable. If farmers got about 300 litres of wheat and 400 litres of grain, net of seed
and taxes, from each hectare they farmed then it took anywhere from about 0.5 to
1.0 hectares of farmland to produce enough grain to supply a beer drinker for a year.
For a wine drinker the land requirement was considerably less. Growing grapes was
much more labour-intensive. Work required was greater and spread throughout the
year, not concentrated in ploughing and harvesting as with grain production. Wine
consumption levels in the fifteenth century in the Low Countries were about 25 litres
a year, considerably less than beer consumption. Wine output levels are notoriously
difficult to estimate for the Middle Ages. Reports from the nineteenth century, before
the introduction of chemical fertilizers and pesticides, show wide variation depending on the soil, grape grown and weather. Production of wine fell into a wide range of
from 500 to 1000 litres per hectare, an estimate which can serve for the late Middle
Ages. The land requirement per drinker, given wine consumption levels, then was
about 0.05 hectares per drinker. That was more or less one-tenth the land area needed
to satisfy a beer drinker. Each individual who abandoned wine for beer meant that
agriculture had to find ten times as much land. Not only did the appearance of the
landscape change but so did the area under cultivation (U n g e r, 1998, p. 329–337).
While a complete change from one drink to the other was rare and while the ratio of
land requirements of the two drinks suggests a much more dramatic transformation
than occurred, the estimate does illustrate the potential environmental impact of a
change in consumption pattern, one based on technical advances in brewing and economic changes which led to more people drinking more beer.
The shift to beer had an effect on the environment in other ways. With the adoption of hopped beer brewing the province of Holland in the Low Countries saw
a rapid increase in production, output finding drinkers not only at home but also
in export markets in the southern Low Countries and in England. By 1514 output
was around 144,000,000 litres per year from hundreds of small breweries in towns

U n g e r, R. W. suggests an increase in available energy in the era after the Great Death
of about 17 % overall, including any loss from the shift to beer from bread.
3
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throughout the province. Gouda, one of the major centres of production, was by the
1480s making over 25,000,000 litres a year on average. Haarlem in 1514 was not
far behind at 20,000,000 cultivation (U n g e r, 2001, p. 73–88). The brewing process involved heating not only the beer in the brew kettle but also boiling water for
the mash tun where vegetable matter was extracted from the ground malt. Beer was
easily contaminated by bacteria and though brewers did not understand the chemist
ry of contamination they did understand that washing their containers and utensils
with hot water made for a better product. That meant they needed even more thermal
energy to make beer. The principal but no means the only source of that energy for
Dutch brewers around 1500 was peat. As with all calculations to do with energy use
in the late Middle Ages generating reliable estimates of how much peat brewers used
to make each litre of beer is extremely difficult. Historians have generated figures
based loosely on contemporary sources ranging from 20 to 97 peat tons per brew
(C o r n e l i s s e, 2007, 286–287, 2974; U n g e r, 2001, 100). The numbers create
questions about the size of the brew and the size of the peat ton. Estimates range from
30 to 106 barrels produced each time a brewer made beer. A barrel was about 120
litres (Y n t e m a, 1992, 157; U n g e r, 2011, 171–172). According to one author the
peat-ton was around 100 kilograms, a figure based on the peat being rather dry, with
a volume of about 0.227 cubic metres (D e Z e e u w, 1978, 3–31). Taking a generous
figure of 50 peat-tons per brew and assuming a brew to have been a generous 50
barrels, then it took 1 peat-ton of 0.227 cubic metres to produce a barrel of beer.
With production at 144,000,000 litres or 1,200,000 barrels then it took 300,000 cubic
metres of peat per year to meet the needs of brewers in Holland.
The impact on the land from peat digging was a source of some anxiety in sixteenth century Holland which makes assessing the impact of brewing on peat consumption all the more important to the history of the environment. The development
of dredging in the fifteenth century to get at peat below the surface created anxiety in
Holland. A considerable area of the province was below sea level and digging down
to get peat could threaten the dikes that protected those low-lying lands. Governments
went so far as to restrict or even prohibit dredging. To get peat for brewers if digging was done to a depth of about 1.0 metres, a conservative figure given the use
of dredging, then 300,000 square metres of surface area per year was cleared to get
the 300,000 cubic metres of peat needed to make beer. That is 30 hectares or a little
less than a third of a square kilometre.5 The number is by any measure low. The peat
requirement would be even lower if the use of firewood and coal to make beer were
included. Coal burning was in its infancy in beer making but firewood was a viable
substitute and was the source of heat for most brewers in late medieval Europe. Even
though brewing was a boom industry in fifteenth century Holland the environmental impact of what seemed to be massive use of peat was small. Air pollution was
presumably small as well since peat did not generate the same noisome fumes that
were particular to coal. Over the course of a century digging peat from 30 hectares
of ground did make an impression on the landscape of Holland. If the shift to beer
He quotes estimates of Y n t e m a (1992).
An alternative method of estimation based on the physics of thermal energy use yields
even lower estimates for the total land area affected.
4
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brewing made an impression on the late medieval environment it appears to have
been considerably more in the use of agricultural land than in the supply of energy
for the brewing industry.
INTERDEPENDENCE OF ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC HISTORY
The two cases of the Industrial Revolution and the shift among late medieval
consumers to drinking beer indicate the ways in which human interrelation with the
physical world and the efforts of people to deal with perceived shortages were connected one with the other. For historians ignoring such connections create serious
dangers. While questions and methods may differ between economic history and environmental history the impact of economic changes on the environment and the
constraints on the economy created by the environment bring the two fields together
in wrestling with analysing the past. The number of cases that illustrate that simple
conclusion could easily be multiplied.
In Bulgaria, and southeastern Europe in general, efforts to understand the changes in the geography and importance of the Danube River to all the lands of its sizeable
basin over the long term offer another instance where historians, and for that matter geographers, ignore the connections between the economy and the environment
at their peril. People from earliest settlement along the banks of the river and its
tributaries understood there were economic uses for the waters that flowed toward
the Black Sea. Agriculture needed the water as an input to supplement or replace
rainwater. Manufacturing, as it developed especially from the nineteenth century on,
needed the water as an input in a wide range of industrial processes, one of which
was making beer. Well before the growth in industrial production in the Danube valley people used the river to transport goods and at considerably lower cost than by
any other method in use in the region. The river system as a way to move commodities created trade ties among the different lands in southeastern Europe, ties which
transcended barriers of religion and politics. The flowing waters also provided energy
to the populations along the river banks and for centuries. The recent massive hydroelectric projects had precursors in the many watermills, some simple horizontal devices, which for centuries replaced muscle power in tasks such as grinding grain.
The river system influenced relative factor prices largely but not exclusively through
lower cost of transportation for goods shipped on its waters. The Danube had the
potential, and in many ways, to address the central problem for the economy. It could
and did play a major role in relieving scarcity.
There were and are real constraints on that potential, however. Harnessing the
river to deal with human needs and wants creates costs. Like all actions using the
Danube does not come without sacrifice. The impact is sustained not only by the
river but also by the people who set out to use it. The construction of large dams to
feed increasing electricity requirements of a world addicted to computer use involves
sizeable financial investment and the work of an army of construction workers. The
blocking of the river creates problems for moving goods which have to be addressed,
also at a cost. The landscape is changed and not just at the site of the dam but also up
and down river with possibly disastrous effects on nearby settlement and agriculture.
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Long term silting behind the dam not only decreases the volume of water held back,
and so able to produce electricity, but also decreases the flow of soil to the lower river
and its delta. The efforts to limit the flow of the river in the nineteenth and eighteenth
centuries and the dikes built along its banks to protect settlement before that had,
like the construction of watermills along tributaries or undershot wheels set in the
river on floating platforms, less of an impact on the environment than projects of the
twentieth and twenty-first centuries. Those earlier efforts to get more from the river,
to attack perceived problems of scarcity among the people who lived in the extensive
river valley, also made a difference to the river, changing it and giving it a different
appearance and character. The river paid for the changes through greater vulnerability
and the people paid in the investment in devices and strategies to harness the river to
their needs and wants. It is that interrelationship between economy and environment
which generates the most effective and the best understanding of the history of the region. Neither economic historians nor environmental historians should ignore the approach and the work of the others whether it is in examining the history of the Danube
River and the Danube basin or any other region in the premodern and modern world.
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ИСТОРИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА:
ПРИМЕРИ ОТ ПРЕДМОДЕРНА ЕВРОПА
Р. Ънгър
(Р е з ю м е)
Историята на околната среда и историята на икономиката са две различни
полета със собствени отличителни методи на изследване и научни цели.
На практика те са силно свързани. Двата примера в настоящото изследване
показват колко много са разделени тези два подхода и колко взаимосвързани
са изследванията в тези две полета. По-нататъшните изследвания в областта
на екологичната история на Югоизточна Европа ще се нуждаят от оценка на
икономиката и връзките между човека и обкръжаващата го среда, разглеждани
заедно.
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EFFECTS OF COASTAL ARMOURING IN THE BOLIVAR
DEPARTMENT (CARIBBEAN SEA OF COLOMBIA)
Nelson Rangel-Buitrago1, Giorgio Anfuso2, Margarita Stancheva3
Progressive erosion had started to affect the 1760 km long Caribbean coastline of Colombia over the past century. In response to this ongoing eroding process since 1970s large
number of various hard defence structures have been emplaced in the coastal zone. In this
regard, the present paper is devoted to inventory the main types and distribution of installed
coastal structures around the municipalities of Cartagena and Santa Catalina in the Bolivar Department, Caribbean Sea of Colombia. A total number of 289 different structures with a length
of 44 km were observed at the 366 km long studied coastal area, including jetties, groins,
breakwaters, dune fences, promenades, seawalls/historical fortifications, ports, harbours etc.
To assess the extent of technogenous impact on the coastline caused by armouring structures, a specific coefficient K was used as an indicator. Despite this coefficient shows averaged extent of impact for study area, there are sites with very high concentration of coastal
structures: the tourist zone of Cartagena, which presents a K value of 0.60 indicating maximal
extent; and some harbour areas within the Bay of Cartagena show K values equal and/or
higher than 1, because the coastline here has been completely armoured. Based on the study
outcomes some of adverse visual effects of structures and consequences of reducing sediment
supply to the littoral, accelerating downdrift erosion and irreversible coastline modifications
were also outlined and analysed.

INTRODUCTION
Historical human occupation of coastal areas, the need to protect the coast against
erosion and increased demand of using beaches for recreations have been leading to
numerous developments and buildings. Placement of “hard’ coast-protection structures, such as seawalls, solid groins, breakwaters or embankments and revetments or
even harbours, are commonly known as coastline armouring. With rising developing of infrastructures and progressive eroding of the coasts there is also additional
request for installing structures both to retain the coast and to preserve private/public
properties. As a result, the potential impacts of armouring the coastline could involve
negative visual effects, beach access restriction, reduction of sediment supply and
also active and passive erosion (G r i g g s , 2005).
1,2
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In Colombia, coastal occupation has started since Spanish colonisation, i.e. during 16th century (in detail Cartagena was founded in 1533), with the construction
of human settlements and sea towns intended to various commercial activities and
particularly related to maritime transport. In fact, the exportation of goods, such as
spices, coffee, sugar, etc., took essentially place through maritime transport, this way
forcing many harbours and ports constructions, as well as a number of defence structures to prevent the attack of Caribbean pirates. In regard to Spanish colonisation of
Colombia, most practices and methods for coastal protection had been inherited from
Europe. In particular Spain has a long history of coastal occupation and associated
constructions by human settlements. Earlier developments had mostly been installed
as ports and harbours, but also as defence structures to protect coastal towns from
enemy attacks. As an example, along the coasts of Mediterranean Sea, many ports
were constructed during the Phoenician and Roman ages, and their emplacement had
retained over the centuries, providing today useful evidences of coastline evolution
and sea level changes during the past 2,500 years (M o r h a n g e e t a l . , 2007).
Over the last decades there has been a great increase of human occupation along
coastal areas mostly due to recreational purposes and presently coastal tourism is
one of the world’s largest industries (K l e i n e t a l . , 2007). As example, in the
Mediterranean region, tourism is the most important activity with 298 million international arrivals in 2008, followed by approximately 400 million domestic arrivals.
In many Spanish coastal areas the built up zone exceeds 45 % (E E A , 2006), with
tourism receipts accounting for some 5 % of the gross domestic product (h t t p : / /
w w w . w o r l d - t o u r i s m . o r g ...). Spain plus Italy, France, Greece and Turkey
account for ’the most significant flow of tourists…. a sun, sea and sand (3S) market’
(D o d d s , K e l m a n , 2008) and “Travel & Tourism” worldwide, is expected to
grow at a level of 4 % per year over the next ten years.
Promenades, summer houses, hotels, restaurants, etc. have been built many
times in areas that are susceptible to coastal hazards, including surges, storm waves,
tsunamis and sea level rise. As a result, a number of developments are nowadays threatened by coastal retreat. A great variety of protective works have been
placed to protect human constructions and activities. Initially, hard vs. soft solution was preferred and groins, breakwaters, seawalls and revetments were emplaced
(R a n a s i n g h e , T u r n e r , 2006). Different materials have been used according
to their availability, as the most common are concrete units with a big variety of types
and shapes, as well as blocks of natural suitable rocks and wood (for groins mostly in
northern Europe). In resent decades soft beach solutions, in particular sand nourishment, have been employed with different purposes and mostly to enlarge the beach
and make it more attractive to coastal tourism (H a n s o n e t a l . , 2002).
The study coastal area around the Bolivar department has also experienced an
accelerated urbanisation and development over the last decades. This is in particular due to migration of population from southern undeveloped and conflict areas to
the coastal zone. For example, the number of coastal inhabitants has increased from
904 603 (in 2005) to 968 848 (in 2010) (D A N E , 2005) and ports and harbours have
been progressively enlarged to attend the development for commercial and tourist
activities (i.e. Mamonal and Bosque harbours and Manga tourist port).
In addition, pleasant weather conditions and attractive sandy beaches in Colombia make coastal environment popular destination for many national and inter98

national tourists during much of the year and mostly over the periods June–July and
November–January. Just in the town of Cartagena data referred to the period between
November 2009–January 2010 show an increase of coastal tourists of about 10 % by
contrast to the previous year which recorded 291 000 visitors.
Due to the high recreational value of the study area and large number of tourists
arriving, numerous hotels, residences, restaurants, etc. have been constructed since
1950s and mostly in Cartagena, at Bocagrande area (fig. 1). Progressive erosion processes had started to affect the coastline over the past century and since 1970s a
number of various hard protective structures have been emplaced in the coastal zone.
All these activities along the study area have caused coastline occupation, which
presently results in many adverse impacts on coastal zone sustainability.
The aim of this paper is to analyze the main characteristics, distribution and
potential effects of installed coastal structures around the municipalities of Cartagena
and Santa Catalina in the Bolivar Department, Caribbean Sea of Colombia. In addition, an assessment of extent of technogenous impact on the shoreline caused by
armouring was performed.
STUDY AREA
The investigated coastal area is about 370 km long and includes the municipalities of Cartagena and Santa Catalina within the Bolivar Department, Colombia
(fig. 1). The supply of terrigenous sediments (generally from the Magdalena River),
which represent the major component of local beaches, is determined by seasonal
migration of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) that controls precipitations
in the area of Caribbean Sea. The ITCZ is the area encircling the earth near the equator where winds originating in the northern and southern hemispheres converge together. Concerning seasonal distribution of precipitations, it includes: 1) dry season
(November–March); 2) transition season (April–August); 3) rainy season (August–
November). During the dry season the Caribbean Current, the NE winds and associated waves, result in a SW alongshore current and related sediment drifting. During
the rainy season, when the NE Darien Counter-Current is stronger, drifting of sediments is reduced (P u j o s e t a l . , 1984). In this season, hurricanes, which are
originated as tropical depressions, could occasionally hit the study area thus producing NE directed sediment transport (fig. 1).
The interaction among tectonic, climatic and oceanographic processes has resulted in coastal settings characterised by different geomorphological units: 1) dissipative beaches and barrier islands composed by sandy sediments of terrigenous
and carbonate origin; 2) marine terraces and cliffed sectors, formed by Tertiary sandstones; 3) coastal plains associated with fluvial-marine sedimentary processes, and
iv) costal lagoons with mangrove swamps.
Tidal range is 30 cm (micro tidal environment) and lapse-time between successive high tides varies from 10 to 14 hours. Waves approach the coast from third and
fourth quadrants with average wave height of 1.5 and 2 m and 6–9 seconds associated
periods. Most significant erosive events are mostly related to storm waves (locally
named “mar de leva”) which approach the coast from NE and occur during January
– March period.
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DATA AND METHODS
In this work Geographic Information System (GIS) tools were used for processing and mapping natural landforms/structures and for the assessment of technogenous impact on the coastline. Human structures were mapped within the littoral
zone extending from the shoreline to a landward distance of 100 m. Satellite images
from DigitalGlobe map (2009) and Base Map cartography from Agustín Codazzi
Geographic Institute (IGAC) – Colombia, in scale 1:25 000, were used in the present research. The information obtained was then complemented by accurate field
observations regarding the main characteristics, composition, etc. of port and coastprotection structures.
Following the methods described (J i m e n e z e t a l . , 1997; L e a t h e r m a n , 1983; P a j a k , L e a t h e r m a n , 2002), all satellite images were georeferenced and computer rectified to remove scale and distortion problems (M o o r e ,
2000). The Ground Control Points (GCPs) for document registration have been obtained from the geo-referenced 2010 satellite image and all the information was
presented in Projected Coordinate System: Universal Transverse Mercator (UTM)_
Zone18. Taking into account the smooth topography of the studied area, a polynomial
transformation was applied in the registration process (C h u v i e c o , 2000).
At a second phase, all human structures and adjacent coastline were digitalised
and mapped generating different ArcGIS shape files corresponding to points, lines
and polygons. The collected spatial information was incorporated into a GIS which
allowed establishment of an initial open-ended database for the entire coastline of
Bolivar department.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Mapping human modifications of the coastline is an important issue due to many
reasons. It is a key part for the assessment of tourist sustainability, coastal scenery
evaluation, as well as for identification of areas recording bathers’ safety problems
and/or coastal hazards (Ergin, 2004; Hartmann, 2006). Hence, such results from inventorying coastal structures and evaluating their impacts on the coast could help to
highlight the state of the coastline and to form the primary base useful in any coastal
decision-making (A n f u s o , M a r t i n e z D e l P o z o, 2005; S h a r p l e s, 2006).
A large number of different human constructions were identified along the coast
of Bolivar department, including maritime structures, i.e. cross- and long-shore ones,
detached or not, etc., which were divided into: jetties, groins, breakwaters, dune fen
ces, promenades, seawalls and historical fortifications, ports, harbours and salt pools.
A total number of 289 structures with a length of 44 km were observed at the
366 km long study coastal area (tables 1–2). Around Cartagena Municipality, most
common human structures are harbours and ports, which have a total length of 19,5 km
or they constitute 44 % of the total length of all structures. Within the Cartagena Bay,
human constructions include also industrial developments (oil refineries at Mamonal), commercial activities (Bosque), military uses (Manzanillo) and tourist activities
(Manga, Pegasos, Bocagrande and El Laguito).
One hundred groins, with total length of about 4 km have been observed between
Castillogrande and Crespo (fig. 2). They were emplaced in 1970s to control coastal
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erosion along most important sandy beaches, such as El Laguito, Bocagrande, Las
Tenazas and Marbella. As major reasons for rising beach erosion could be considered
the decrease of sediment input from rivers solid discharge and sediments impounding
in the northern area due to natural processes (C o r r e a , 1990). In fact, construction
of the first few groins had not mitigated the negative effects of severe erosion at this
section. Conversely, over the time they have produced downdrift erosion along the
coastline and new structures have been then continuously constructed. These groins
were designed as impermeable and were made of blocks of calcareous rocks obtained
from Tertiary rocks extracted in near quarries, with an average cost of 20 €/m3. At
this point groins have locally stopped erosion creating a swash aligned coastline with
typical “zig-zag” shape.
Ta b l e 1

General statistics of human structures in the Bolivar department

Structures

Cartagena

Santa Catalina

Length (m)

348980

17320

Total (m)
Number of Structures

366300
276

Total Structures
Structure Length (m)

289
39793.76

Total
% (Municipality)

13
4270.94
44064.70

11.40

% (Department)

24.66
12.03

K Index (Municipality)

0.11

0.25

Type

Averaged

Averaged

K Index (Department)

0.12

Type

Averaged

A number of twenty-two breakwaters with total length of 1.7 km were observed
in the study area. They have been constructed with blocks of calcareous rocks and
have been used to protect and enlarge urban beaches between Crespo and Bocagrande. By contrast with ineffective groins structures, these breakwaters have properly functioned and have enlarged the adjacent beach by creating well formed “tombolos” and with occurrence of a slight erosion downdrit. Only one jetty is observed at
the mouth of a coastal lagoon (Cienaga de la Virgen) which was artificially connected
to the sea fifteen years ago to solve euthrophization processes. A few promenades,
three historical fortifications, with total length of 0.9 km, and thirty-nine seawalls,
with total length of 9.5 km, were constructed along the coast of Manga Island and the
historical town of Cartagena. More recent developments, i.e. promenades, have been
built in Manga and Bocagrande during the last two decades. Modern seawalls have
been constructed to protect urban areas from severe storms and floods coinciding
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with unusual high tide conditions annually recorded in September and October. A
long fence was built at Crespo to stop landward sand migration which affects vehicle
circulation in a backing avenue. Last, two shrimp pools were observed in the southern
part of the area.
The coastal area of Santa Catarina Municipality is distinguished with large natural beaches along which a total number of thirteen various structures have been installed, such as: ten groins with a length of 470 m; a salt pool (salina de Galerazamba)
which is connected to the open sea with a channel stabilised by one jetty and partially
protected from erosion processes with a seawall. Materials and costs of the constructions are similar to the ones recorded at Cartagena area. The total length of all structures is over 4 km.
For evaluating impact of all indicated maritime structures around the Bolivar
coastal zone, the so called coefficient of technogenous impact K was used as an indicator. This coefficient is a relation between the total length (l) of all man-made structures (i.e. jetties, groins, breakwaters, etc.) at certain coastal section and the length
(L) of the investigated sector (A y b u l a t o v , A r t y u k h i n , 1993):
K = l/L
According to this methodology, different categories of technogenous impact can
be obtained ranging from minimal at K = 0.0001–0.1; averaged when K = 0.11–0.5;
maximal at K = 0.51–1.0 and extreme if K > 1.0.
For the Bolivar department K value of 0.12 was obtained for 44 064 m total
length of 289 observed structures and coastline length of 36 6300 m (table 1). The
coefficient K was also estimated for each municipality: at Cartagena and Santa Catarina K was obtained as values of 0.11 and 0.25, respectively (table 1). After applied
classification the extent of technogenous impact for both areas belongs to the “avera
ged” class (0.11 ≤K< 0.5).
However, the obtained K values for the Bolívar department coastline and the two
investigated municipalities are not very realistic due to the irregular distribution of
man-made structures along the shoreline. Example of this is the tourist zone of Cartagena between Castillogrande and Crespo, where a number of 80 coast-protection
structures have been built: this sector presents a high K value (0.60) which characteri
zes the sector with maximal extent of armouring impact. Moreover, some harbour
areas within the Bay of Cartagena show K values equal and/or higher than 1, because
the coastline here has been completely armoured.
The governance of coastal hazards, such as erosion and flooding along the investigated area is currently administrated only on a reactive basis. In most cases the protective measures have been introduced under remedial rather than preventative conditions. Many defence structures have been installed in response to local stockholders’
pressure when their properties would be exposed to destruction, however without required environmental impact assessment or preliminary evaluations of potential risks
and visual effects. This way, hard stabilisation structures have caused a technogenous
occupation of the coastline, which has altered the natural environment. Structures
cause coastal armouring, preserve some areas to be eroded, but reduce sediment supplies to the downdrift areas (G r i g g s , 2005; R u n y a n , G r i g g s , 2003) and in
many cases erosion processes could be exacerbated or even new erosion spots in adjacent coastal areas could be generated (R o d r i g u e z , D e a n , 2009) and new struc102

Ta b l e 2

Types and characteristics of human structures in the study area

Structures

Ports

Harbours

Groins

Breakwaters

Jetties

Promenades

Historical
Fortifications

Salt Polls

Shrimp Polls

Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total
Number
Total
Length (m)
Total

Santa
Catalina
0

Cartagena
35
35

15015.39
0.00
15015.39
69
0
69
4495.64
0.00
4495.64
102
10
112
3887.02
468.68
4355.70
22
0
22
1733.49
0.00
1733.49
1
1
2
661.40
101.83
763.23
2
0
2
698.15
0.00
698.15
3
0
3
948.25
0.00
948.25
0
1
1
0.00
3632.30
3632.30
2
0
2
1814.45
0.00
1814.45

Structures
(%)

Coastline
(%)

34.08

4.10

10.20

1.23

9.88

1.19

3.93

0.47

1.73

0.21

1.58

0.19

2.15

0.26

8.24

0.99

4.12

0.50
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tures are needed to be placed according to the “domino” effect (C o o p e r e t a l . ,
2009). These were the cases of Bocagrande, El Laguito and Castillogrande (fig. 2).
Other important aspects are related to the interaction between incident waves
and structures which often produces strong rip currents, a high drowning risk for
bathers (H a r t m a n n , 2006) especially in many areas of Cartagena. These are the
cases of Las Tenazas and Marbella beaches where strong currents are observed in
particular during the stormy period and produce scores of deaths (about 10 per year).
In conclusion, man-made structures generate a great negative impact on coastal
scenery, which evaluation is essentially based on human and natural parameters (E r g i n , 2004). Native parameters are not susceptible to be modified so that coastal
managers and planners should assess ways of upgrading scenic human parameter
scores.
Results presented in this study can be used as primary information for coastal
managers in order to be provided with sound scientific basis available for any envisaged management plans. In this sense, for further developments, in order to increase
values of physical vs. human parameters, beach nourishment and restoration works
can be preferred vs. construction of hard protective structures. For one, a well vegetated dune ridges constitute a buffer between beach and built environment, this way
producing the diminution of noise disturbance, visual impact of buildings, etc. also
protecting backshore from erosion processes. Such kind of measures could be carried
out at Crespo; groins should be removed and beach nourishment implemented and
vegetation implanted on the dunes to stop sand migration and to create a natural barrier between the beach and the backing avenue. Sometimes coastal structures have
been placed to protect not only very high capital land use zones but also low density
or very specific areas as spread summer houses at Santa Catalina municipality. It is
therefore evident that these costs, especially those associated with the construction of
numerous groins, are at places much greater than the value of eroded areas.
CONCLUSIONS
Large number of various human structures were identified along the coast of Bolivar department, including cross- and long-shore ones, detached or not, etc., which
were divided into: jetties, groins, breakwaters, dune fences, promenades, seawalls
and historical fortifications, ports, harbours and salt pools. Around the coast of Cartagena Municipality, most common structures are harbours and ports, which have a
total length of 19.5 km or they constitute 44% of the total length of all structures.
The coastal area of Santa Catalina Municipality is distinguished with large natural beaches along which a total number of thirteen various type structures have been
installed with total length over 4 km. The estimated coefficient of technogenous impact K for both areas – 0.11 and 0.25 respectively, presents an averaged extent of
coastline armouring. However there are sites with very high concentration of coastal
defence constructions: the tourist zone of Cartagena between Castillogrande and Crespo, where a number of 80 structures have been built. This sector presents a high K
value (0.60) indicating maximal extent of armouring impact. Moreover, some harbour areas within the Bay of Cartagena show K values equal and/or higher than 1,
because the coastline here has been completely armoured. Therefore, for adequate
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management of the study area the effects of built human structures and the effectiveness of applied coastal defence methods should be thoroughly evaluated and preferably soft options for prevention should be employed in the future.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ АРМИРАНЕТО НА БРЕГОВАТА ЛИНИЯ В ОБЛАСТТА
БОЛИВАР (КОЛУМБИЯ, КАРИБСКО МОРЕ)
Н. Ранхел-Буитраго, Дж. Анфузо, М. Станчева
(Р е з ю м е )
През изминалия век прогресивно нарастващата абразия започва да засяга
1760 km от Карибското крайбрежие на Колумбия. Това е наложило стартирането на мащабно брегозащитно строителство от 70-те години на миналия век, осъществявано предимно с традиционните брегозащитни методи и съоръжения. В
този контекст настоящото изследване има за цел да се инвентаризират основните типове брегови съоръжения и тяхното разпространение в общините Картахена и Санта Каталина, област Боливар, Карибското крайбрежие на Колумбия.
По протежение на изучавания брегови участък с дължина 366 km са идентифицирани 289 на брой различни типове съоръжения с обща дължина 44 km,
включващи пристанищни молове, буни, вълноломи, дюнни заграждения, морски стени/исторически укрепления, пристанища и др.
За оценка на степента на техногенно въздействие върху изследвания участък, причинено от пристанищни и брегозащитни съоръжения, като индикатор е
използван специфичен коефициент (К). Въпреки че полученият коефициент К
индикира средна степен на техногенно въздействие за целия участък, налице са
някои участъци с много висока концентрация на брегови съоръжения. Такива
например са туристическата зона на Картахена със стойности за коефициента К = 0.60 и съответно максимална степен на въздействие, а също и някои
пристанищни участъци в залива на Картахена със стойности на К, равни или
по-големи от 1, поради факта, че тук бреговата линия е напълно армирана със
съоръжения. На основата на получените резултати са анализирани и негативните визуални ефекти от изградените съоръжения и последствията от тяхното
въздействие, като редуцирано постъпление на седиментен материал, ускорена
абразия откъм подвтерената страна на съоръженията и необратими модификации на бреговата линия.
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Fig.1. Map of the Bolivar department with most important localities of each
municipality

Fig. 2. Aerial view of coastal occupation and groin fields (“domino effect”) at
Bocagrande, El Laguito and Castillogrande sectors (Cartagena City). The images
on the left side correspond to 1950s, the ones on the right correspond to 2005
(courtesy of Historic Archive of Cartagena de Indias)
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HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS AND RELATED
ECOSYSTEM SERVICES OF SREBARNA
AND CERKNICA LAKES
Georgi Zhelezov1, Marian Varbanov2, Mateja Germ3,
Alenka Gaberščik4
INTRODUCTION
Wetlands are among the most endangered systems in spite of the fact that they
have a great influence on human wellbeing, providing the majority of important ecosystem services. Karst wetlands are marked by changes in water level during the
year. Water level fluctuations create a variety of habitats with diverse communities
(G a b e r š č i k, U r b a n c – B e r č i č, 2002). A range of changes in water regime,
soil properties and some other factors delineates habitats. Water level during the
vegetation period as well as the intensity, timing and the extent of floods influence
primary production and other processes, e.g. mineralization, decomposition, colonisation with plants, as revealed by different studies (M a r t i n č i č, L e s k o v a r,
2002; D i n k a et al., 2008). The intermittent Cerknica Lake appears at the bottom
of the karstic depression Cerkniško Polje. The amount of water in the lake depends
on precipitation and potential evapotranspiration on the polje and its surroundings
(K r a n j c, 2002). During the rainy period, water is collected from the upstream-lying karst poljes, from the surrounding karstic plateaus and directly from the rainfall.
The studies of processes in intermittent wetlands revealed that the water level during the vegetation period as well as the intensity, timing and the extent of floods and
droughts, affect primary production, life cycles of animals, i.e. spawning of fish and
nesting of birds, as well as mineralization and decomposition (B o u l t o n, B r o c k,
1999; G a b e r š č i k, et al., 2003, D i n k a et al., 2008). Clear zoning of different
vegetation types could be observed on the area (M a r t i n č i č, L e s k o v a r, 2002) as
was also the case in other wetlands (C r o n k, F e n n e s s y, 2001). The lake provides
habitat or temporary shelter for numerous species many of which are on the Red List.
Besides, the lake presents an important reservoir for water accumulation.
1,2
3,4
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Srebarna Lake is the largest natural wetland system along the Bulgarian sector of
the Danube River. The first sources of information about the lake are connected with
the travels and works of H o d e k (1882), K a n i z (1882) and L o r e n z – L i b u r n a u
(1892). Biodiversity, especially diversity of birds, is the main topic of these early
descriptions and investigations in the region of the lake. Felix Kaniz claims, that the
lake is “Eldorado of waterfowl”. The research of B o n c h e v (1929; 1942) defines
the ecosystem as a karst lake, influenced by fluctuating water of the Danube River.
The most variable hydrology occurs in spring (April-June), during the Danubian high
water levels (Cherries waters). In certain years the Danube River floods the western
part of Ajdemir lowland and transforms the lake into a river bay. This process had
occurred regularly before the building of the artificial dike to protect the lowland from
floods. The dike interrupted the natural connection between the Danube River and
the Sreburna Lake. As a consequence of this interruption accelerated eutrophication
processes occured in the lake, resulting in reduction of the water body size and the
expansion of reeds and hydrophytes (Z h e l e z o v, 2007; 2008). Changes in abiotic
conditions affected biodiversity and distribution of bird populations and ecosystem
services. The lake is an important food provision area and presents precious habitats
for nesting and reproduction of numerous species.
In this article two different wetlands - the intermittent Cerknica Lake and karst
Srebarna Lake – are compared with respect to water quality and dynamics and the
importance of related ecosystem services are pointed out.
SITES DESCRIPTION
The Cerknica Lake is a unique karstic ecosystem, being neither a lake nor a
terrestrial system. It is located in the heart of Notranjska region and is locus typicus
for intermittent lakes. The closed depression of Cerkniško Polje extends on 38 m2 and
the surface between 20 and 27 km2 can be flooded when the polje changes into a lake
(K r a n j c, 2002). H u t c h i n s o n (1975) classified the lake of Cerknica as a solution
lake – a lake on soluble rocks, as well as a temporary lake. The basic rock of the area is
carbonate. During dry periods the water sinks into the extended underground drainage
system which has been formed over the millennia as a result of karstification, i.e.
corrosion (K r a n j c, 2002). The sink caves, sinkholes, gorges, gullets and estavelles
have been formed on the areas where rock consists of two components of different
solubility, less soluble magnesium carbonate (dolomite) and more soluble calcium
carbonate (chalk). Local inhabitants named the drainage area Rešeto, which means
“sieve”. In rainy periods karst watershed supplies enormous amounts of water to the
area, which flood the polje in a very short time. The succession of wet and dry periods
is the most outstanding characteristic feature of the lake and that is why it is called
an intermittent lake. The basic processes are similar to those in the natural systems,
classified as water level fluctuating ecosystems (O d u m, 1971), temporary waters
and wetlands (B o u l t o n in B r o c k, 1999) or the river Stržen flood plain. A factor
that also determines extreme water level fluctuations is the specific climatic condition
- the influence of both Mediterranean and temperate continental climates with a high
annual precipitation rate (table 1). Due to its unique structure and function the lake
was included in the Natura 2000 network and in 2006 it was declared a Ramsar site.
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The Srebarna Lake is situated in the southwestern part of Ajdemirska Lowland.
The whole protected area, which was determined on the basis of a normative act
(1992), included the lake, the territory between the lake and Danube River and the
Danubian island Devnya. Nowadays the lake is subject to a high level of nature
protection. It is a breeding place for waterfowl (1942), Nature reserve (1948), wetland
of international importance protected as Ramsar site (1971), Biosphere reserve
protected by UNESCO (1975), Monument of World Culture and Nature Heritage
(1985), CORINE site (1992), Ornithological place of international importance (1997)
and part of the Natura 2000 network (2007). At present “Srebarna” biosphere reserve
comprises an area of 902 ha. The Ramsar convention (1971) classifies the lake under
“O” category – permanent fresh water lake or open water body. Z h e l e z o v (2010)
defined Srebarna Lake as a marsh-type-wetland lake.
Several considerable anthropogenic measures have been undertaken on the
territory of the reserve in the last sixty years, such as:
– building an artificial dike along the Danube bank of Ajdemirska Lowland,
which interrupted the natural connection and interaction between the lake and the
river in 1948;
– opening of the dike in the western part of the Ajdemirska Lowland at the
13-metre elevation of the river bank and building of a second protection dike in 1978;
– constructing an artificial canal between the lake and the Danube River in 1994.
Development of different activities for regulation and control of the processes
in the wetland transformed the lake into a managed landscape system. The lake is
maintained by karst springs originating in the region. An important factor, affecting
the conditions and function of the wetland, are the rivers with irregular water regime
Sreburska (Sitovska) and Kulnezha, which flow into the lake in its southwestern and
southeastern part. The outflow “Dragajka” is situated in the northeastern part. The
artificially built canal is its continuation. It regulates the water transfer between the
lake and the Danube River. It is important for the lake water conditions and for the
transfer of sediments from the bottom of the lake.
The building of the artificial canal between the Danube and the lake stabilized
the wetland system just for a short period. Later on, control activities, referring to
plant productivity, were introduced (regulated fires in September and October). The
Danube water flowing through the opened dike sector is also an important measure
for stabilizing the wetland system. In spite of all management activities, the open
water area of the lake is still permanently decreasing.
WATER REGIME CHANGES IN CERKNICA LAKE
The hydrological characteristics of the lake are complex. They are presented in
table 1. Differences between inflow and outflow show, that the evapotranspiration
rate on the area is very high. During the rainy period the lake basin fills within one
week, while the lack of precipitation usually in late spring results in shrinking of the
lake volume. Over a longer dry period the water usually disappears in 3 to 4 weeks
(Kranjc, 1986). The normal water level reaches 550 m a.s.l., covering about 53 % of
the polje (Kranjc, 2002). When the water exceeds this level, extreme floods occur,
the last one being in November 2000 (552.2 m a.s.l.).
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Table 1
Hydrological characteristics of the Lake Cerknica (Z u p a n č i č, 2002; K r a n j c, 2002)
Indicator
Average precipitation rate (mm/year)

Value
1700–1800

Potential evapotranspiration rate (mm)

750

Catchments area (km )

475

Average yearly duration of floods (days)

260

Maximum inflow (m3/s)
Maximum outflow (m3/s)

210–240
40–90

2

Monthly water level fluctuations in the last five decades were highly variable
(fig. 1). The measurements of water level also indicated big differences within the
vegetation periods when the availability of water is essential for plant activity.
Monthly averages in the last seven years revealed, that the water level from
November to February remained more or less the same, in May and June a trend
towards a decrease was observed, while in October a slight increase occurred. An
early dry season might be a problem for primary producers, due to more frequent
heavy rains which can occasionally flood the area and newly grown vegetation. Such
events, even for a very short time, affect plant success and the survival of other
species. The year with the biggest extremes was 1985. The maximum water level at
the measuring location (at Stržen Dolenje jezero) was measured in 2000 (654 cm).
Water accumulation in the lake depends on the temperature regime and precipitation rate at a certain time of the year, as well as on human activity. In 1969–1971 the
damming of the major sinkholes and sink-caves affected the drainage of water from
the lake (S m r e k a r, 2002), but nevertheless the lake dried out. Anyhow it affected

Fig. 1. Water level fluctuations in Lake Cerknica in the last 4 decades. Solid line indicates the
average (Water level data source: Slovenian Agency for Environment)
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Fig. 2. Average annual water accumulation in the lake Cerknica
(Water level data source: Slovenian Agency for Environment)

the accumulation of water for some years (fig. 2). In 1992 the concrete plug was removed from Mala Karlovica.
WATER CHEMISTRY IN CERKNICA LAKE
The densely vegetated Cerknica Lake (fig. 2) functions as a sink for nutrients
discharging into the lake (J o e r g e n s e n, 1990; P i e c z y n s k a, 1990; W e t z e l,
1990; G a b e r š č i k & U r b a n c – B e r č i č, 2002). Monitoring indicated a relatively high content of nutrients in the surface tributary Cerkniščica (G a b e r š č i k
& U r b a n c-B e r č i č, 2002; G a b e r š č i k et al., 2003). This is not the usual case
in karst flows and nutrients from distant areas, where they originate, are brought to
the locations of the lake (G a b e r š č i k et al., 1994). We presume that during floods
nutrients quickly incorporate into the biomass of primary producers and that is why
nutrient loads from polluted tributaries present an insignificant source of pollution
for the lake. In a dry period Stržen, the permanent main stream, and the tributaries
become the refuge for the remaining fish population and other organisms. At this
time the self purification efficiency of the system is much lower and therefore water
quality becomes of primary importance. The analyses revealed significant negative
relation between the water level and nutrient content in the flows Cerkniščica River,
which bring the majority of nutrients (G a b e r š č i k et al., 1994; D o l i n a r et al.,
2010). At other locations water quality parameters seemed to be variable and no correlation to water level was found. Besides the water level, the water quality depends
on several other factors, i.e. the success of colonisation by macrophytes, amount
and distribution of precipitation, runoff, decomposition potential, temperature, etc.
Therefore at low or at high water levels the contents of nutrients in water could be
either high or low. Due to the annual variability, significant differences of water qual111

ity parameters among the locations were found only in the case of total phosphorus
in Cerkniščica River, which revealed to be much higher than that at other locations
(p ≥ 0.01). The most outstanding location in the lake is Zadnji Kraj (Back place) where
the lowest amounts of total phosphorus and nitrogen were found (G a b e r š č i k et. al.,
2003). It holds true for other ions, too, such as ammonium, nitrite, nitrate, sulphate,
ortho-phosphate, calcium, magnesium, sodium and potassium (G a b e r š č i k &
U r b a n c – B e r č i č, 2002). Dense and extended reed stands at the location act as an
efficient trap for matter and energy, reducing the influence of the main stream Stržen.
The conditions on the locations are also determined by water temperature. In
both surface tributaries water temperature varies a lot (G a b e r š č i k et al., 1994). It
is high in summer (up to 24 oC) and much lower in winter (near 0 oC). That affects the
populations of macrophytes, which are rather poor. The situation is different in karst
tributaries where water temperatures are revealed to be less extreme (from about
5 oC in winter up to 15 oC in summer) (G a b e r š č i k et al., 1994). Such conditions
are more favourable for aquatic plants and some of them prolonged their vegetation
period into the wintertime.
WATER REGIME CHANGES IN SREBARNA LAKE
The main characteristics of the Srebarna Lake are shown in table 2. The most
important factor, affecting the water regime in the lake, is the presence of water of
karst origin in the whole catchments area. The Danube waters affect mainly the water level fluctuations, dynamics and conditions of the lake. The input of the Danube
water supports the growth of hydrophytic vegetation and slows down the decomposition processes in the lake. The natural connection between the two wetlands explains
in general the changing landscapes and the habitat diversity in different parts of the
year. The highest water level occurs in spring (April, May and June) and coincides
with the nesting period of waterfowl. The time of the lowest water level is summer
(July, August and September). There is a slight increase of the lake waters or secon
dary maximum in November and in the second half of October, respectively. The
lake waters are usually frozen. At this time ducks and geese populations dominate.
Table 2
Hydrological characteristics of the Lake Srebarna (M a n a g e m e n t p l a n, 2001)

Indicator
Water level (m)
Catchments area (km2)
Length of shore line (km)
Reserve area (ha)
Open water body (ha)
Capacity (km3) – at low water levels

Value
10,0–13,2
402
18,5
902,1
120
2,81

Capacity (km3) – at high water levels
Maximum depth (m)
Time of stay (months)

14,35
3,3
2,67
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INFLUENCE OF THE DANUBE RIVER ON WATER STRUCTURE
OF THE SREBURNA LAKE, ESTABLISHED BY USING THE ANALYSIS
OF ACTUAL WATER LEVELS

Frequency

The analysis of the Danube River water level changes for the period 1994–2008
was performed in order to find out if it is possible to condition the lake with riverine
water. Most important are the maximum water levels at which, the water levels in
the river and in the lake are inter-related. Data on water level of the Danube River in
Silistra hydrometric station for the period 1994–2008 were published by the National
Institute of Meteorology and Hydrology. The level at the base of the artificial canal is
11,5 m. Minimum, middle and maximum water levels of the Danube were taken into
account for the analysis. The results showed that the minimum and middle Danubian
water levels don’t reach the elevation level of 11,5 m. For the conditioning of the lake
water the most influential seemed to be the maximum (high) water levels.
The maximum water level of the Danube River ranges between 12,0–15,7 m,
which usually occurs in the period March–May. The lowest water level is ussualy
observed in the period July–October as the hydrogram (fig. 3) reveals. Significant
part of the registered maximum monthly water level ranges between 11,5–12,5 m.

Month

Fig. 3. Frequency of recorded absolute monthly maximum water level of the
river Danube in Silistra hydrometric station for the period 1994–2008

The probability of occurrence of certain water level is shown in table 3.
Similar approach was used to determine the probability of monthly maximum
water levels (table 4).
8 Проблеми на географията, 1–2/2011

113

Table 3
Probability of occurrence of maximum water levels of the river Daube in the sector
of the Lake Srebarna
Нav = 13,373 м; Cv = 0,074; Cs = 0,877
Probability
5 % 25 %
Water level (m)

15,7

14,1

50 %

75 %

95 %

13,2

12,7

12,1

Table 4
Probability of occurrence of monthly maximum water in the Lake Srebarna
Р%
25,0
50,0
75,0

І
12,6
11,2
10,4

ІІ
11,6
11,4
10,9

ІІІ
13,0
12,1
11,3

ІV
13,7
12,9
12,0

V
13,8
12,8
11,4

VІ
12,4
11,3
10,8

VІІ VІІІ
12,3 11,7
10,7 10,0
9,5
8,9

ІХ
11,5
10,6
8,8

Х
11,5
9,8
9,3

ХІ
11,8
10,1
9,4

ХІІ
12,0
11,1
9,3

Besides water from the Danube River, the Srebarna Lake is conditioned also by
other underground and surface water sources. Their contribution can be analysed by
using a flow map module (for the surface flow) and by drawing an analogy with the
regime of the nearest wells (for the underground flow). The rain water is the least
important in the lake water balance.
The catchment area of the lake is 400 km2. It comprises three river catchments –
Sreburska, Babushka and Kulnezha Rivers, the tributaries to the lake in the southern
part.
The Sreburska River has an irregular water regime. The maximum flow occurs
in early spring as a result of snow melting and heavy rains. The average annual flow
is 2,419 million m3 based on the Atlas of Bulgaria (1973).
The Kulnezha River has a higher flow capacity as a result of karst waters present
in the region. The water flow to the lake is approximately 0,504 million m3 .
The Babushka River catchment is situated between the Sreburska and Kulnezha
Rivers. The southern part of the basin is karst area. The average annual water volume
of Babushka River is 1,260 million m3.
The average annual amount of surface flow to the lake is 4,185 million m3 as a
whole while the underground flow is estimated at around 0,305 million m3.
HYDROCHEMICAL CHARACTERICS OF LAKE WATER

The lake water chemical composition demostrates considerable dynamics and
is related to the changes in aquatic environment. There are significant interactions
between water regime dynamics and changes in chemical composition of the water.
Most influential was the interruption of the natural connection between the lake and
the Danube River. This also promoted the growth of aquatic plants.
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The lake was in mesotrophic ecological state at the begining of the 20th century
(E c o l o g i c a l m o n i t o r i n g, 2002). Later on the state of lake water changed
into euthrophic as a result of accumulation of organic and nonorganic material in the
lake and the catchment area (R o z h d e s t v e n s k i, 1964). There is evidence of
phosphate, sulphate and nitrate concentration increase. H2S release grew as a result
of anaerobic processes in the closed water body. The lake water was of sulphate type
until 1994, but after the construction of an artificial canal it was transformed into the
bicarbonate type. Water quality in the lake is similar to that in the Danube River. For
example, electrical conductivity, which is an indicator of soluble substances, ranges
from 420–520 μS/m in the lake and 300–540 μS/m for the Danube water, respectively. There is a trend towards an increase in the amount of soluble substances during
the last years, which is confirmed by our research (table 5).
Table 5
Results of the field investigations of the selected physical and chemical properties
of the waters in Lake Srebarna (30.09.2009)
Parameter

SW
part

S
part

T (°C)

18,9

19,3 18,6

18,7

20,4

23,2

18,9

20,6

20,7

PH

8,91

8,93 9,02

8,93

9,03

8,82

8,92

8,15

8,94

111,1 –113 –117 –112

–118

–106

–110,9

–66,7

–112.7

Mv
(mg/1)

East
part

N Central
Pelican’s Water body Boat
W part
part
part
bay
“Chervenka” wharf

Electrical
conductivity
(µS/m)

536

582 577,5 586

567,4

598

590

637,3

579,3

TDS (mg/l)

262

310 308,1 313

286

319

315,2

338,4

309,2

Salinity
(ppm)

285

281

286

268,7

288

290,2

310,3

285,9

Resistance
1,7–1,8 1,71 1,728 1,73
(Ω)

1,847

1,71

1,693

1,578

1,718

281

Similar tendency is observed for the pH: pH ranged from 7,3 to 8,5 for the period 1998–2001, but it was permanently over 8,5 in the last few years (except for the
water body of “Chervenka”). This might be a conseqence of the intensive processes
of primary production and mineralization of the organic material (E c o l o g i c a l ...,
2002). The most serious ecological problems of the lake are the reduction of the water
body size and accumulation of sediments (organic and nonorganic).
Present water transfer between the Srebarna Lake and Danube River around the
canal area is not sufficient for revitalising of the lake waters. In the past there was a
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direct connection beetween the Danube and the northwest part of the lake. In this case
beneficial influence of the Danube River maintained ecological conditions, which
were near to the natural.
ECOSYSTEM SERVICES

Goods and services, which support our lives, are based on ecosystem processes.
Besides tourism and food provision, both lakes provide important supporting services. The most important processes in the Cerknica and Srebarna Lakes, as well as
in many other wetlands, are accumulation of water, production of biomass, decomposition and mineralization. The complexity of the processes depends on organism
diversity and performance, which in the Cerknica Lake is mainly regulated by water
level fluctuations (G a b e r š č i k and U r b a n c-B e r č i č, 2002b; D o l i n a r et
al., 2010; C o s t a n z a et al., 2007) and in the Srebarna Lake by the availability of
Danube water.
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ХИДРОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА И СВЪРЗАНИТЕ ЕКОСИСТЕМHИ
УСЛУГИ НА ЕЗЕРАТА СРЕБЪРНА И ЦЪРКНИЦА
Г. Железов, М. Върбанов, М. Герм, А. Габерчик
(Р е з ю м е)
Представената разработка разглежда хидроложките осбености на езерата
Сребърна (България) и Църкница (Словения). Поставя се акцент върху динамиката и химичните показатели на водните маси. Те са определящи за параметрите на екосистемните услуги в двете системи от влажни зони. Езерaтa Сребърна
и Църкница се отличават с уникално ландшафтно разнообразие и предоставят
различни хабитати. Спецификата на хабитатите е обвързана с динамиката на
водите и главно с измененията на водните количества в рамките на хидроложката година. Развитието на мониторингова и контролна система по отношение на
водите е ключов елемент в цялостния защитен, регулационен и консервационен
процес в двете езера.
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STATISTICAL MODELING AND FORECASTS
OF AIR TEMPERATURES AND PRECIPITATION
IN BULGARIAN MOUNTAINS
Peter Nojarov
INTRODUCTION
Air temperatures and precipitation are two of the main climate elements in a
certain territory. Their importance for natural complex and human activities is immense. Air temperature has a direct impact on human health. Very cold or very hot
environments can have a strong limiting influence on people, vegetation and animals.
Thermal levels directly affect almost all agricultural activities. They also have impact
on such areas as transport and tourism. Precipitation is a main factor for water quantity in a certain territory. Its direct influence is determined by their intensity, which at
high levels can lead to flooding and consequently many casualties and material damage. Water plays a major role in all spheres of human activity. Precipitation shortage
is a strong limiting factor. Solid precipitation forms snow, which has some positive
effects (for winter sports) and some negative effects (for transport). In mountainous
areas, both climate elements are of particular importance. Vertical temperature gradient leads to a decrease in air temperatures and correspondingly to more dangerous
environments associated with cold conditions. Intensity and frequency of precipitation are greater, which is also a negative factor. On the other hand, this complex of
lower temperatures and more precipitation leads to accumulation of large amounts
of snow and thus makes mountains natural water reservoir having a major impact
on all surrounding areas. Also snow cover is essential for the development of winter
tourism and sports. All this requires study and modeling of connections and correlations between investigated climate elements. It will allow some forecasts of the future
development.
Statistical modeling (mainly through linear trend) of air temperatures and precipitation in Bulgaria has been done in several publications. Air temperatures of
non-mountainous parts of the country were investigated by V a n k o v a (1995),
A l e x a n d r o v et al. (2004). Mountain areas were included in the researches of
T o p l i y s k i (2005), V e l e v (2006), N o j a r o v (2008a, 2008b,
2009), N o j a r o v, K a l a p o v (2010). Precipitation over Bulgaria were discussed in
publications of G r u n e w a l d et al. (2008), A l e x a n d r o v et al. (2004), T o p l i y s k i
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(2005), V e l e v (2000, 2006), N o j a r o v (2005, 2006, 2010). Some of them include
mountain stations. However, no attempts to predict air temperatures and precipitation
have been made in none of these publications. Revealed trends also show certain differences, largely due to the different research periods. On the other hand, there are
some forecasts in papers dealing with Global Climate Models (GCM). Their resolution is small, but covers the territory of Bulgaria. The results of these models were
used mainly to assess the future state of agriculture (A l e x a n d r o v, 1997a; 1997b;
1999; A l e x a n d r o v, H o o g e n b o o m , 2000; H a r t i g et al., 1997), wetlands
(H a r t i g et al., 1997) and water resources (A l e x a n d r o v, G e n e v, 2003;
C h a n g et al., 2002; K n i g h t et al., 2004). However, connection with local trends,
reported from ground meteorological stations, was not done. This could substantially
improve the obtained results.
The aim of this article is statistical modeling of air temperatures and precipitation at three high mountainous Bulgarian stations. Based on the results, an attempt
to forecast future development in three selected years – 2020, 2050, and 2080 – will
be made. Also precipitation intensity will be examined and forecasted based on data
for precipitation amounts and the number of cyclones and anticyclones. Investigation
will be carried out for monthly and annual values of these climatic elements.
DATA AND METHOD
Air temperature and precipitation data from three high mountainous Bulgarian
stations were used – peaks Moussala (2927 m a.s.l.), Cherni vruh (2290 m a.s.l.) and
Botev (2378 m a.s.l.). The first one has been operational since 1933, the second one –
since 1936 and the third one – since 1941. The research period for air temperatures is
1941–2009. Because station Botev has reliable measurements of precipitation, since
the first half of 1946, the research period for precipitation is 1947–2009. Monthly
and annual data based on actual measurements were used. The period of study is
long enough and allows to draw statistically significant conclusions. Data from three
stations were checked for homogeneity by methods of differences, ratios and Mann–
Whitney. Their history was also examined. Where there are missing air temperature
values or station was relocated, recovering was made by the method of differences.
Due to the large spatial variability of precipitation its missing data were not recovered. As a consequence at station Cherni vruh there are missing data for monthly
amounts for the period 1982–1989, and for annual amount for 1982.
Precipitation intensity is expressed by the ratio of monthly amounts to sum of
the number of cyclones and anticyclones, which pass over Bulgaria during the month.
This is a rough approximation. In general, it is better to count the number of precipitation events in each month. But there are no such data for the entire investigated
period. The number of precipitation events for the last decade shows that during the
cold half of the year the sum of cyclones and anticyclones approximates them well
enough. During the warm half of the year this sum is higher, but proportionally distributed. This means that calculated coefficient (ratio) can be used for trend analysis
of precipitation intensity. The goal here is to determine whether a precipitation event
increases its water quantity or vice versa. In the first case it will be a precondition
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for the occurrence of some dangerous phenomena such as floods for example. That’s
why this type of information about future developments would be very useful.
Data for atmospheric circulation over Bulgaria were obtained using sea level
pressure maps. In such a way it is possible to count the number of cyclones and
anticyclones as well as their preferred routes. All months of the year were examined. Reanalysis synoptic maps of North Atlantic and European area for the year of
1947 were used by courtesy of the National Center for Atmospheric Research. Period
1948–2009 is covered by reanalysis synoptic maps of the same area courtesy of National Centers for Environmental Prediction.
Main methods used in this research are statistical (W i l k s, 2006). Statistical
modeling was performed by multiple linear regression. Time factor is the only predictor in determining air temperatures, precipitation amounts and precipitation intensity.
Linear or logarithmic regression functions were used, which in most cases describe
the best observed trends. Pearson’s correlation is another main method applied in this
study. It is used to compare how well model outputs correlate with actually observed
data at the three investigated stations. This defines the stability of the model and consequently the forecasts for years 2020, 2050 and 2080.
RESULTS AND DISCUSSION
The base period for research of air temperatures is 1941–2009, because of the
available measurements at the three mountain stations. Statistical models were made
and values were calculated for each month and for mean annual air temperatures.
Correlation of model outputs with actually observed temperatures is shown in table 1.
It could be seen that it is positive everywhere with statistically significant values in
January, June, July and October (at two of the three stations). These are generally the
months in which there is a clear temperature trend. In such cases, multiple linear regression describes better the actual situation. And accordingly, months with no clear
trend as February, April and August show low correlation.
Figure 1 shows trends in the distribution of air temperatures in different months
at the station Cherni vruh. Mean monthly temperatures for the entire research period (1941–2009) as well as mean monthly air temperatures for the last decade
(2000–2009) are shown also in order to have some basis for comparison. It could be
seen from the figure that the greatest increase in temperatures is expected in January
(with about 4˚C in 2080 compared to the mean for the period 1941–2009), March
(2 ˚C), June (2.3 ˚C) and October (1.9 ˚C). Decrease in temperatures is expected only
in February (with 0.1˚C) and September (with 1 ˚C). Trends in all the months are stable
in either direction. This is due to a large extent to the chosen method of modeling
with only one predictor. Anyway, it appears that an increase of air temperatures at
Cherni vruh peak in the most months of the year is expected as in January it is very
significant. Data for the last decade (2000–2009) are largely indicative for emerging
trends. They confirm the sign (direction) of the trends in all months. Processes are
somewhat slower than projected only in January. In the most of the other months
mean values for the last decade have already exceeded (or lowered) those forecasted
for the year of 2020.
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Table1
Correlations for temperatures (1941–2009)(statistically significant are bolded)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Cherni vruh
station observed model
0.37

Moussala
station observed model
0.38

Botev
station observed model
0.38

0.01
0.18
0.02
0.19
0.36
0.27

0.03
0.1
0.01
0.2
0.38
0.31

0.03
0.18
0.02
0.19
0.3
0.27

0.07
0.11
0.22
0.13
0.08

0.07
0.12
0.25

0.08
0.09
0.24

0.09
0.14

0.1
0.12

Fig. 1. Mean monthly air temperatures at peak Cherni vruh for different periods and years

Trends in the distribution of air temperatures at peak Moussala are shown in
figure 2. The greatest increase is expected in January (4˚C in 2080 compared to the
base period), June (2.3˚C), July (2˚C) and October (2.1˚C). A decrease will happen
in April (with less than 0.1˚C) and September (with 1˚C). Generally, air temperatures
are expected to rise in most of the months. Data from the last decade show some spe122

Fig. 2. Mean monthly air temperatures at peak Moussala for different periods and years

cific features. In most cases, they confirm the direction of the trend. Exceptions are
only months of February and April, due to some specifics in the atmospheric circulation during this period. Mean values of the last decade in some months even exceed
forecasts for 2080. An example is August. This is because statistical model possesses
some conservatism in order to account for possible future cycles in the investigated
climatic element.
Trends in monthly distribution of air temperatures at peak Botev station are
shown in figure 3. The greatest increase is expected in January (with 4.3 ˚C in 2080
compared to the base period), March (2.2 ˚C), June (1.7 ˚C), July (1.6 ˚C) and October (2.2 ˚C). A decrease will occur in April (with 0.2 ˚C) and September (with 0.8 ˚C).

Fig. 3. Mean monthly air temperatures at peak Botev for different periods and years

123

The general trend here is similar to that at the other stations – most months of the
year are expected to increase their air temperatures as it is particularly significant in
January. Data from the last decade confirm the sign of the trends in most months except February and April. Causes are the same as were explained for station Moussala.
Mean temperatures during this period in some months exceed even those forecasted
for 2080 (August for instance). This could be explained by the accepted approach
using somewhat conservative statistical model.
Figure 4 shows mean annual air temperatures at the three investigated stations
for years 2020, 2050 and 2080. The year 2009 was taken as a starting point with value
for this year calculated by means of linear regression. It could be seen that mean
temperatures increase everywhere. In 2080 values will be higher by 0.8 ˚C at Cherni
vruh and Moussala and by 0.9 ˚C at Botev compared to present level. This means that
growth rate is almost identical in all three stations.

Fig. 4. Mean annual air temperatures at the three stations for different years

The research period for precipitation is 1947–2009. Statistical models were
made and values were calculated for monthly and for annual precipitation amounts.
Correlation of model outputs with actually observed precipitation is shown in table 2.
It is positive everywhere with statistically significant values in January (Cherni vruh
and Botev), April (Cherni vruh), June (Cherni vruh and Moussala), October (Moussala and Botev) and November (Cherni vruh and Botev). These are the months with
the most clear precipitation trends, which are described best by used statistical model. The weakest are correlations in August and September. It should be pointed out
the big difference between stations in different months (January for example), when
the model describes well precipitation amounts at Cherni vruh and Botev, but not at
Moussala. This is largely due to the strong spatial variability of this climatic element.

124

Table 2
Correlations for precipitation (1947–2009) (statistically significant are bolded)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Cherni vruh
station observed model
0.34
0.24
0.03
0.31
0.17
0.61
0.17
0.09
0.02
0.26
0.34
0.19

Moussala
station observed model
0.04
0.15
0.19
0.1
0.04
0.41
0.1
0.07
0.06
0.4
0.13
0.08

Botev
station observed model
0.34
0.3
0.18
0.05
0.09
0.18
0.05
0.07
0.03
0.29
0.44
0.13

Trends in monthly distribution of precipitation at the three stations for periods
1947–2009, 2000–2009 and for years 2020, 2050 and 2080 are shown in figure 5.
Tendencies are mixed. An increase in precipitation is expected in February (with
about 30 mm in 2080 compared to the base period 1947–2009) and March (with
about 4 mm). Significant decrease is expected in January (51 mm), April (48 mm),

Fig. 5. Monthly precipitation amounts at peak Cherni vruh for different periods and years
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May (47 mm), June (107 mm), July (56 mm). Overall, it appears that in the most
months of the year a decrease in precipitation amounts will happen. Redistribution
in annual precipitation course as a result of these trends will be very significant. In
2080 the minimum is expected to be in June. During the base period this month
was with maximum precipitation amounts. The maximum in 2080 is expected to be
in February, which is exactly opposite to the situation during the base period with
precipitation minimum in this month. I.e. there will be a complete reversal of annual
course. Last decade (2000–2009) confirms the sign of the trends in the most months
of the year. Exceptions are only August and September, when there is a predicted
decrease but actually the last decade shows an increase in precipitation amounts.
This is due to some specific years during this period with extremely high precipitation. Annual course of this decade shows a maximum in May (August with almost
identical values) and a minimum in November, i.e. some shift of this course already
exists.
Trends in monthly precipitation at Moussala station for the investigated periods
are shown in figure 6. Tendencies are mixed. An increase in precipitation is expected
in January (with 8 mm in 2080 compared to the base period), February (35 mm),
March (54 mm), August (13 mm), September (9 mm), November (17 mm), December (18 mm). A decrease will happen in April (34 mm), May (8 mm), June (62 mm),
July (22 mm), October (38 mm). Generally, there is not any prevailing tendency.
The base period has minimum precipitation in September and maximum – in April.
In 2080 the minimum is expected to be in October and the maximum – in March. It
appears that the shift will be quite small. Data from the last decade confirm the sign
of the trends in all months. Only in certain months the rate is different. For example,
in January and August values for the last decade have already exceeded estimates
for 2080. This is due to some specifics in atmospheric circulation and precipitation
during this decade. The minimum in these ten years was in October and the maximum
– in March. This actually is the course which is expected in 2080.

Fig. 6. Monthly precipitation amounts at peak Moussala for different periods and years
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Trends in monthly precipitation at Botev peak for the investigated periods are
shown in figure 7. A decrease in precipitation amounts is expected in almost all months
of the year. The most significant it will be in January (with 47 mm in 2080 compared
to the base period), February (40 mm), March (39 mm), June (64 mm), October
(43 mm), November (52 mm). An increase in precipitation is expected only in July
(19 mm) and August (27 mm). I.e. predominant trend is towards decreasing of precipitation amounts. The base period shows a minimum in October and a maximum in
June. In 2080 the minimum is expected to be in November (October with very close
values) and the maximum – in July. The shift in annual course will be quite small.
Data from the last decade confirm the sign of trends in the most months. Exceptions
are only April, July and August. July and August are the only months with forecasted
increase in precipitation, which is not confirmed by the data from the last ten years.
So these months should be monitored carefully. The course of precipitation in the last
decade had a minimum in October (November with close value) and a maximum in
July. This is similar to the picture of the base period and to what will happen in 2080.

Fig. 7. Monthly precipitation amounts at peak Botev for different periods and years

Figure 8 shows annual precipitation amounts at the three investigated stations
for years 2020, 2050 and 2080. The year 2009 is also shown with its linear trend
value as a basis for comparison. It could be seen that a decrease in precipitation is expected at Cherni vruh with about 236 mm and at Botev with about 182 mm by 2080.
But at Moussala peak a very slight increase of about 20 mm will happen by 2080, i.e.
there are different trends which is due primarily to altitude differences and, secondly,
to geographical location of the stations.

127

Fig. 8. Annual precipitation amounts at the three stations for different years

The period of study of precipitation intensity is 1947–2009. Statistical models
were made and values were calculated for every month of the year. Correlation of
model outputs with observed coefficients is shown in table 3. It is positive everywhere. There are statistically significant values in January (Botev), February (Cherni
vruh), April (Cherni vruh), June (Cherni vruh and Moussala), October and November
(Cherni vruh and Botev). There is not any month with weak correlations in all stations. At some places, during certain months, the correlations are lower. This could
be explained again with greater spatial variability of precipitation.
Table 3
Correlations for precipitation intensity (1947–2009) (statistically significant are bolded)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

128

Cherni vruh
station observed model
0.25
0.35
0.04
0.33
0.21
0.62
0.06
0.05
0.06
0.35
0.4
0.24

Moussala
station observed model
0.08
0.21
0.12
0.18
0.09
0.27
0.1
0.16
0.14
0.49
0.06
0.03

Botev
station observed model
0.27
0.17
0.25
0.08
0.12
0.19
0.19
0.12
0.05
0.35
0.43
0.16

Figure 9 shows trends in monthly distribution of precipitation intensity at Cherni
vruh station for the periods 1947–2009, 2000–2009 and for the years 2020, 2050 and
2080. Tendencies are mixed. An increase in the coefficient is expected in February
(with nearly 100 % in 2080 compared to the base period 1947–2009), July (24 %)
and September (26 %). In the remaining months a decrease will occur with the most
significant values in January (59 %), April (68 %), May (55 %), June (88 %), October
(76 %) and November (68 %). Overall the predominant tendency will be towards
decreasing of precipitation intensity. It is a positive prediction with respect to flood
risks. Concerns still remain about July and September when precipitation are generally intense. Actually July has maximum precipitation intensity. This maximum is expected to even increase by 2080. Values of the coefficient for the last decade confirm
the sign of the trends in almost all months except January and August. This could be
explained with the shorter period and some specific circulation conditions then. Only
in September forecasted for 2080 precipitation intensity has been reached and even
exceeded during the last decade. This is also due to some specific conditions then.

Fig. 9. Monthly precipitation intensity at peak Cherni vruh for different periods and years

Figure 10 shows monthly distribution of precipitation intensity for the investigated periods and years at station peak Moussala. There are different trends. A significant increase in the coefficient is expected in February (with 86 % in 2080 compared
to the base period), August (63 %) and September (66 %). A decrease will happen in
April (56 %), May (23 %), June (75 %) and October (83 %). Predominant trend is
towards increasing of precipitation intensity, which is not so good in respect to flood
hazards. This is especially true for the months of July (with maximum value of the
coefficient), August and September. Data from the last decade confirm the sign of the
trends in almost all months except February. Only in January and December values
of the last decade have already exceeded those forecasted for 2080. This is due to the
strong variability of the studied element as well as to a relatively shorter period. In
general, the last decade confirms obtained trends and forecasts.
9 Проблеми на географията, 1–2/2011
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Fig. 10. Monthly precipitation intensity at peak Moussala for different periods and years

Figure 11 shows values of monthly precipitation intensity for the investigated
periods and years at station Botev peak. Trends are mixed. An increase is expected in
July (with 82 % in 2080 compared to the base period), August (56 %) and September
(25 %). In the other months, a decrease is expected with the most significant pace in
January (65 %), February (68 %), March (75 %), June (66 %), October (83 %) and
November (86 %). Despite the general tendency towards a decrease, some concern
causes the increase in July, August and September, when precipitation intensity is
usually maximal. Thus the risk of floods during the summer months is expected to
grow by 2080. Data from the last decade confirm the sign of the trends in the most
months except January, April, August and December. Only in September the value of

Fig. 11. Monthly precipitation intensity at peak Moussala for different periods and years
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the coefficient for the last decade has exceeded that forecasted for 2080. The causes
here are similar to those in the other stations – shorter period and greater variability
of the investigated climatic element.
CONCLUSION
The main conclusions of this article are several. Statistical models (multiple linear regression) satisfactorily describe investigated climatic elements in some months,
when there is a clear trend in either direction. Some expansion of these models by
including additional predictors for air temperatures and precipitation would be appropriate. Usage of GCMs would also improve the results. Overall, an increase of mean
annual air temperatures by 0.8 to 0.9˚C in 2080 is expected at the three investigated
stations. The months, which contribute the most to this increase, are January, June
and October. I.e. this shows that the increase affects almost all seasons except spring.
Data from the last decade confirm these trends. In terms of precipitation amounts a
significant decrease in annual sums is expected at Cherni vruh and Botev peaks and
small increase at Moussala peak. This difference is due to the differences in altitude
and geographical position of the three stations. Widespread drop in precipitation is
expected in June and October. Tendencies in the other months are mixed at the three
stations. Data from the last decade confirm identified trends. A major redistribution
of annual course of precipitation at Cherni vruh in 2080 compared to the period
1947–2009 is also expected. Precipitation intensity is closely related to the course
of precipitation amounts. A decrease in precipitation amounts is connected with a
decrease in precipitation intensity and vice versa. As a general trend, however, stands
the expected increase in intensity during July, August and September. It is (and will
be) maximal during these months. All this will lead to higher risk of flooding, which
can have serious consequences for adjacent to the respective mountains cities or
villages. Also some negative consequences could be expected for tourism and water
resources because of the decrease of winter and spring precipitation, coupled with increasing air temperatures. This refers mostly to mountains Vitosha and Stara Planina.
REFERENCES
A l e x a n d r o v, V. 1997. GCM climate change scenarios for Bulgaria. – Bulgarian Journal
of Meteorology & Hydrology, 8 (3–4): 104–120.
A l e x a n d r o v, V. 1997. Vulnerability of agronomic systems in Bulgaria. – Climatic
Change, vol. 36, 1–2: 135–149. DOI: 10.1023/A:1005309911597.
A l e x a n d r o v, V. 1999. Vulnerability and adaptation of agronomic systems in Bulgaria. –
Climate Research, vol. 12: 161–173.
A l e x a n d r o v, V., G. H o o g e n b o o m. 2000. The impact of climate variability and
change on crop yield in Bulgaria. – Agricultural and Forest Meteorology, vol. 104, issue
4: 315–327. DOI: 10.1016/S0168–1923(00)00166–0.
A l e x a n d r o v, V., M. G e n e v. 2003. Climate Variability and Change Impact on Water
Resources in Bulgaria. – European Water, 1/2: 25–30.
A l e x a n d r o v, V. , M. S c h n e i d e r, E. K o l e v a, J. M. M o i s s e l i n. 2004. Climate
variability and change in Bulgaria during the 20th century. – Theoretical and Applied
Climatology, v. 79, № 3–4, 133–149.

131

C h a n g, Ch., G. K n i g h t, M. S t a n e v a, D. K o s t o v. 2002. Water resource impacts of
climate change in southwestern Bulgaria. – GeoJournal 57: 159–168. DOI: 10.1023/B:
GEJO. 0000003611.11187.5c.
G r u n e w a l d, K., J. S c h e i t h a u e r, J. M. M o n g e t, D. B r o w n. 2008. Characterization of contemporary local climate change in the mountains of southwest Bulgaria.
– Climatic Change, v. 95, № 3–4, 535–549.
H a r t i g, E., O. G r o z e v, C. R o s e n z w e i g. 1997. Climate change, agriculture and wetlands in Eastern Europe: vulnerability, adaptation and policy. – Climatic Change, vol.
36, 1–2: 107–121. DOI: 10.1023/A:1005304816660.
K n i g h t, G., I. R a e v, M. S t a n e v a. 2004. Drought in Bulgaria: a contemporary
analog for climate change. Ashgate studies in environmental policy and practice,
ISBN 0 7546 4215 1.
N o j a r o v, P. 2005. Distribution and trends in precipitation over Bulgaria with air temperature consideration. – Problems of Geography, 1–2: 83–93.
N o j a r o v, P. 2006. An assessment of the contemporary tendencies and flood risks on the basis of average monthly precipitation sums in different regions of Bulgaria. – In: Proceedings of First national research conference on emergency management and protection of
the population, National Security and Defence Research Center, BAS, Sofia: 157–163
(in Bulgarian).
N o j a r o v, P. 2008. Air temperature variability and change at peak Moussala for the period
1933–2007. – Geography’21, 2: 13 – 19 (in Bulgarian).
N o j a r o v, P. 2008. Air temperature variations at Cherni vruh top for the period 1936–2007.
– Problems of Geography, 3–4: 154–166.
N o j a r o v, P. 2009. Air temperature changes at Botev top for the period 1941–2007. – Problems of Geography, 1: 36–48.
N o j a r o v, P. 2010. Changes in precipitation regime at peak Moussala for the period
1933–2008. – Problems of Geography, 3–4.
N o j a r o v, P., I. K a l a p o v. 2010. Air temperature regime changes at peak Moussala for
the period 1933–2008. – Bulgarian Journal of Meteorology & Hydrology 15/1: 21–31.
T o p l i i s k y, D. 2005. Chronological fluctuations of climate in Bulgaria during the 20th
century. Autopaper of dissertation, Sofia University, Sofia (in Bulgarian).
V a n k o v a, N. 1995. Chronological fluctuation of air temperature in the non-mountainous
part of Bulgaria. – Ann. of S.U., Geol.- Geogr. Fac., 87, № 2 – Geography, 341–366 (in
Bulgarian).
V e l e v, S. 2000. The global changes and the climate of Bulgaria. – In: Proceedings of International Scientific Session “50 years Institute of Geography, BAS”, Sofia, 99–106 (in
Bulgarian).
V e l e v, S. 2006. Global climatic change and Bulgarian climate. – Geography’21, № 2, 4–8
(in Bulgarian).
W i l k s, D. S. 2006. Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. Volume 91, Second
Edition (International Geophysics), Elsevier.
NIGGG, BAS

132

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИ ЗА ТЕМПЕРАТУРИТЕ
НА ВЪЗДУХА И ВАЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНИ
П. Ножаров
(Р е з ю м е)
Направено е статистическо моделиране на температурата на въздуха,
количеството и интензивността на валежите в три високопланински станции
в България. На тази база се прогнозира и бъдещото им развитие в три базисни
години – 2020, 2050 и 2080 г. Използвани са данните от станциите Мусала
(2927 m), Черни връх (2290 m) и Ботев (2378 m). Периодът на изследване за
температурите на въздуха е от 1941 до 2009 г., а за валежите – 1947–2009 г.
Данните от трите станции са проверени за хомогенност чрез методите на
разликите, отношенията и Ман-Уитни, като също така е разгледана и историята
им. Там, където има липсващи стойности за температурата или станцията е
премествана, възстановяването е направено чрез метода на разликите. Поради
голямата пространствена изменчивост на валежите, липсващите данни при тях
не са възстановявани. Като следствие на станция Черни връх липсват данни
за месечните суми през периода 1982–1989 г. и за годишната сума през 1982 г.
Интензивността на валежите се изразява чрез отношението на месечните суми
към сбора на броя на циклоните и антициклоните, които минават над България
през съответния месец. Данните за атмосферната циркулация над България
са получени на база картите за приземното атмосферно налягане. Основните
методи, които се използват в изследването, са статистически – моделиране чрез
многофакторна линейна регресия и корелация. Съставените статистически
модели описват задоволително изследваните явления през отделни месеци,
когато има изявен тренд в която и да е посока. Като цяло и в трите изследвани
станции се очаква повишение на средногодишните температури на въздуха с
0,8 до 0,9 ˚С до 2080 г. Основните месеци, които допринасят за това покачване,
са януари, юни и октомври. По отношение на валежните количества се
очаква съществен спад в годишните суми на Черни връх и Ботев и съвсем
леко повишение на връх Мусала. Тази разлика се дължи както на разликата в
надморските височини, така и на географското положение на трите станции.
Всеобхватно намаление на валежите се очаква през юни и октомври. В
останалите месеци трендовете са разнопосочни в различните станции. Също
така се очаква основно преразпределение на годишния ход на валежите на
Черни връх през 2080 г. в сравнение с периода 1947–2009 г. Интензивността
на валежите е тясно свързана с хода на общото количество на валежите. Там,
където те преобладаващо намаляват, намалява и тя, и обратното. Като всеобща
тенденция обаче изпъква очакваното увеличение на интензивността през
месеците юли, август и септември.
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МОРФОСТРУКТУРНИ ЧЕРТИ НА РОЯКСКОТО ПЛАТО
Димитър Владев
Въз основа на анализ на значително количество интердисциплинарна научна информация и на база данни, набирани от автора при теренни геоморфоложки изследвания, са разкрити структурно-геоморфоложките черти на Роякското плато. Специално внимание е отделено на анализа на морфологията и
конфигурацията на речно-долинната мрежа, генетичните типове повърхнини,
структурните форми и др. На тази основа е разкрит гензисът и основните етапи
в морфоструктурното развитие на Роякското плато.
Провадийско-Роякското остатъчно плато се явява фрагмент от Мизийската платформена структура. В съвременната пластика на земната кора платото
изпъква като подковообразна остатъчна структурна форма, отворена в източна
посока. Роякската съставна структурна форма се явява негов най-южен елипсовиден съставен сегмент, изтеглен в запад-източна посока. Рамката на структурното плато в доминиращата си част се очертава с ясно оформени структурни,
тектонски и субструктурни понижения, като само на северозапад границата е
неясна.
В хипсометрично отношение вододелните пространства на Роякското плато намаляват от запад (388,8 m, връх Саръяр) на изток (117,5 m, Гьозтепе), като
най-малката надморска височина е на север от село Дъбравино – 82,8 m. Това
е и най-ниският вододелен участък между водосборите на реките Провадийска
и Камчия.
МОРФОЛОГИЯ
Проучваното плато представлява остатъчно платформено стъпало в обхвата на Провадийската синеклиза – разположено между долините на реките Главница, големия завой на Провадийска и Голяма Камчия. Границите на Роякското
плато се очертават: на север, североизток и изток от Провадийското понижение;
на юг и югоизток от Долнокамчийското тектонско понижение; на северозапад
от Провадийското плато; на запад от Шуменско-Смядовското субструктурно
понижение. В посочените граници Роякското плато има дължина от запад на
изток около 38 кm, широчина от 250 m до 7–8 km и площ 162,5 km2. Най-неясна
от всички граници в структурно-геоморфоложко отношение е северозападната
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Фиг. 1 Морфохидрографска схема на района на Роякското плато
Fig. 1. Morphohydrological regimen of the Royaksko plateau area

граница – с Провадийското плато. Тя се прокарва по долината на Кремен дере
(фиг. 1) както по литоложки, така и по морфоложки признаци.
Вододелът между водосборите на реките Главница и Голяма Камчия преминава по билото на Роякското плато и се проследява от връх Керестарла на
северозапад до връх Данка (216,7 m) на изток/югоизток, след което се маркира
от плоската седловина Гьозтепе (117,5 m), достигайки северно от село Дъбравино – 82,8 m. Билните платовидни участъци на Роякската структурна форма
имат ниски стойности на хоризонтално разчленение – от 0,5 до 1,0 кm/km2, а
максималните стойности (от 2,0–2,5 кm/km2) се отчитат в периферните склонови откоси на платото. Вертикалното разчленение на релефа е с най-ниски
стойности във вододелните пространства на платото – от 50 до 100 m/km2, като
по стръмните склонове нараства до 150–200 m/km2. Рязко увеличаване на наклоните (над 20–35°) на релефа се забелязва в периферията на платото, където
някои участъци завършват с вертикални скални венци. Речно-долинната мрежа
е къса, съгласувана с конфигурацията на платото. Дълбоко всечени в палеогенски скали са долините на Кремен дере (13 кm) и река Ланлък (6,5 km), а в
северната периферия на платото най-дълги са долините на Батаджик дере (10,1
кm) и Черноошко дере (9,4 кm).
АНАЛИЗ НА ГЕОЛОГО-ТЕКТОНСКИТЕ ДАННИ
Едрите черти в съвременния стил на Роякското плато са в значителна степен структурно предиспонирани. Платото се отличава с детайлна геоложка и
тектонска изученост: G e l l e r t (1929); Ц а н к о в (1936, 1943); А т а н а с о в
и др. (1971); К а л и н к о (1976); А л а д ж о в а – Х р и с ч е в а (1990);
Г е о л о г и я ..., т. ІІ, (2009) и др. Обобщената геолого-тектонска характеристика
на Роякското плато е извършена главно по „Обяснителна записка“ към Геоложка карта на Провадийското плато в М 1:100 000 (М и л а н о в а, Ч е ш и т е в,
1992) (фиг. 2).
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Фиг. 2. Литостратиграфски комплекси в района на Роякското плато:
1 – мергели с прослойки от пясъчници (Авренска свита, среден и горен еоцен);
2 – мергели с основа от пясъци върху черупково ниво (Кривненска свита, долен еоцен);
3 – конгломерати и глини (неподелени неогенски седименти); 4 – детритусни пясъчници
(Моминска свита, горен еоцен); 5 – пясъци (Славейковски член, среден и горен еоцен);
6 – глини (Русларска свита, олигоцен); 7 – алувиални образувания: I и II надзаливни
тераси – чакъли, пясъци и глини (плейстоцен); 8 – олистолити от кредни седименти;
9 – варовити пясъчници и песъчливи варовици (Добринска свита, кампан–мастрихт);
10 – микрозърнести и органогенни варовици (сантон–кампан); 11 – варовити пясъчници
и песъкливи варовици (Шуменска свита, сантон–кампан); 12 – скали от неразчленена
горна креда; 13 – наносни конуси от обработени пясъци, чакъли и валуни (холоцен);
14 – разлом, отразен в релефа
Fig. 2. Lithostratigraphical complexes in the area of Royaksko plateau:
1 – marls with layers of sandstone (Avren formation, the Eocene), 2 – marls with a base
of sand on the tree level (Krivnenska formation, the Eocene) 3 – conglomerates and clays
(Neogene sediments), 4 – detritus sandstone (Mominskа formation, the Eocene), 5 – sands
(Slaveykovski article village, the Eocene), 6 – clay (Ruslarska formation, the Oligocene),
7 – alluvial formations: I and II terraces – gravel, sand and clays (the Pleistocene); 8 – olistoliti of cretaceous sediments; 9 – calcareous sandstone and sandy limestone (Dobrinskа formation, Campan–Maastricht), 10 – fine grain and organogeniс limestone (Santon–Сampan);
11 – calcareous sandstone and sandy limestone (Shumen formation, Santon–Campan);
12 – indiscrete rocks from Upper cretaceous, 13 – cones treated sand, gravel and boulders (the
Holocene), 14 – fault, shown in relief

Роякското плато е оформено като позитивна морфоструктура в обхвата на
Южномизийската периплатформена област (Г а р е ц к и й, 1968), известна още
като Търговищко-Провадийско стъпало (Л е в и н и др., 1976). Южномизийската периплатформена област, или синеклиза, е оформена от валанжски карбонатни седименти и седименти с къснокредна и палеогенска възраст (Ц а н к о в,
1943). Синеклизата има асиметричен строеж, неправилна елипсовидна форма,
с център около гр. Дългопол и нарастване на дебелината на мезо-неозойските
седименти в южна посока (Г е о р г и е в и др., 1984).
Провадийската синеклиза е обширна плоска структура, в рамките на която
се идентифицират Мадарското, Кривненското, Добринското и Роякското плата.
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Южното £ бедро е по-тясно и по-стръмно (15–20 °) от северното, очертано от
тясна антиклинална гънка. Ядрото на антиклиналата е представено от аптски
седименти, а бедрата – от мастрихтски варовици с наклони 10–15 °. Бедрата на
антиклиналата са широки и плоски, а оста е извита под форма на дъга – по-широка и издигната на запад и силно стеснена и потъваща на изток, където достига
Синделския разломен сноп и преминава в моноклиналата на Моминското плато
(по М и л а н о в а, Ч е ш и т е в, 1992). Синеклизата е запълнена предимно с
еоценски седименти.
Моноклиналните структурни елементи са свързани с бартонския детритусен хоризонт от пясъчници, изграждащи Роякското плато. Наклонът на структурното стъпало е от 8–10 ° до 25–30 ° на югоизток. В обсега на северния склон
на платото, на 80 m под детритусното структурно ниво, се очертава втори структурен ръб от пясъчникови прослойки в мергелния хоризонт на бартона. Оформят се структурни стъпала под върховете Гьоловата и Чеплак.
Най-старите скали, разкриващи се по билото и склоновете на Роякското
плато, са с ранно до къснокредна възраст. Те изграждат югозападната периферия на платото (фиг. 2). Старите формации са припокрити с различни младокредни скали: органогенни варовици (Кайлъшка свита), тебеширени варовици, пясъчници и песъчливи варовици (Добринска свита) и др. В обсега на
Роякското плато староеоценските скали лежат директно върху кредни скали
(Кайлъшка свита), припокрити от песъчливи мергели (Авренска свита). Тези
взаимоотношения са резултат на латерално съчленяване. Къснокредни мергели
се откриват по южната периферия на платото, фосилизирани от разреза на староеоценските мергели (Кривненската свита, дебелина 30–100 m).
Най-голяма площ на повърхността в Роякското плато заемат мергелите с
прослойки от пясъчници със средно и късноеоценска възраст (Авренска свита, дебелина 200–340 m). Северно от град Дългопол билните пространства на
платата са изградени от детритусните пясъчници на Моминската свита (късен
еоцен). Устойчивите детритусни варовици бронират значителна част от вододелните пространства и оформят Роякското остътъчно плато. На североизток
и изток от село Величково се разкриват по-млади скали – олигоценски глини
(Русларска свита) и конгломерати и глини с неогенска възраст.
АНАЛИЗ НА ГЕОФИЗИЧНИТЕ ДАННИ
Повърхността на свободната мантия в района на Роякското плато е на сравнително неголяма дълбочина – 46–49 km (К о с т а д и н о в, 1992). На космофототектонската схема, предложена от Д а ч е в (1988), на юг от платото са
отбелязани възседни структури, а линейни структури не са идентифицирани.
Роякското плато е част от Търговишко-Провадийския гравитационен минимум
– сегмент между Североизточномизийската гравитационна зона и Южномизийското гравитационно стъпало. Последното представлява линейна гравитационна аномалия, интерпретирана като разлом във фундамента на платформата, съчетан с промяна в литологията. В тектонска схема на гравитационното поле
К а л и н к о (1976) определя Роякското плато с гравитационна положителна
аномалия. Гравитационните преходи от втори ред са характерни за централната
част и са ориентирани в посока югоизток–северозапад и югозапад–североизток.
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Те имат по-малка дълбочина (10–15 кm) и широчина, като бележат границите
на по-малките по размери блокове на фона на големите тектонски зони и са
свързани с разломи с по-малка амплитуда. Към тази група се отнасят няколко
източно-западни преходни зони около село Изворово и между градовете Провадия и Дългопол. Към гравитационните преходи от най-нисък ред се включват
граничните участъци (Т о р н е в а и др., 1981).
От картите на локалното и регионалното гравитационно поле в СИ България, коментирани от А т а н а с о в (1961), за Роякското плато се констатират
стойности от 34–36 милигала, а за локалното поле – от 0 до 1 милигала.
Топлинното поле на различна дълбочина в изследвания регион показва следните стойности: 21 °С на 300 m, 31 °С на 500 m, 40–43 °С на 1000 m,
52–55 °С на 1500 m, до и над 60–70 °С на 2000 m и над 80 °С на 2500 m
(В е л и н о в, 1981).
От картата на сеизмичната активност в региона на Роякското плато на дълбочина до 50 кm (за периода 1900–2010 г.) се потвърждава известната и от други
проучвания констатация за ниско ниво на сеизмична активност в СИ България
(Geohazardmap of the Balkans, 2008).
МОРФОСТРУКТУРНИ ЧЕРТИ НА РОЯКСКОТО ПЛАТО
Роякското плато досега не е било обект на специално структурно-геоморфоложко изследване. Геоморфоложки проучвания са извършени само по конкретни въпроси за отделни части от платото от Р а д е в (1927), Я р а н о в (1938),
Г ъ л ъ б о в (1959), Ф и л и п о в, М и к о в а (1982) и др.
По билните пространства на Роякското плато (най-вече в западния участък)
се откроява инициална структурна (пластова) повърхнина, развита на височина от 300 до 360 m. Пластовата повърхнина е денудационно деформирана, като
са образувани в релефа локални подутини и вдлъбнатини (фиг. 3). В източния
сегмент на вододелните пространства брониращият хоризонт е разрушен и повърхнината е широко развита в мергелния хоризонт на височина 190–220 m.
Разглежданата повърхнина се проследява като тясна ивица от северозапад на
югоизток, северно от село Ново Янково до местността Камъка. Обширни ареали от нея заемат високите билини участъци около местността Кайряка, в района
на селата Черни връх и Сладката вода. На югоизток тя е развита в местността
Коджаламач, северно и североизточно от селата Камен дял и Китен.
Ограничено морфоструктурно значение като маркиращо ниво в Роякското
плато има горнобартонският детритусов пясъчник (Г ъ л ъ б о в, 1959).
На много места в проучваната територия се откриват морфотектонски
представителни плиоплейстоценски (вилафранкски) наклонени нива, които
най-често са под форма на вложени едно в друго склонови стъпала. Отделни
сегменти от тях имат ерозионно-денудационен генезис, а при други доминира
акумулацията (фиг. 3). Такива нива се наблюдават: на север/ североизток от селата Боряна и Сладката вода (на 140–180 m), на юг и югозапад от село Друмево (от 220–260 m до 150–180 m), над които стърчат самостоятелни остатъчни
твърдици. Морфоложки представителни са две тесни ивици на вилафранкските
нива югоизточно от селата Славейково и Комарево, както и на редица други
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Фиг. 3. Геоморфоложка карта на района на Роякското плато: 1 – разломни структури;
2 – тектонски предиспонирани срутища; 3 – структурно-ерозионни възвишения;
4 – остатъчни плата; 5 – ерозионен откос; 6 – ровина в напреднала фаза на развитие;
7 – дълбоко всечена долина; 8 – наносен конус; 9 – заливна тераса; 10 – надзаливна тераса;
11 – колувиално-свлачищни форми; 12 – пластова повърхнина; 13 – плиоплейстоценско
(вилафранкско) подножно ниво
Fig. 3. Geomorphologic map of the Royaksko plateau: 1 – fault structures; 2 – tectonic caused
landslips; 3 – structural-erosion neights; 4 – residual surface; 5 – slope erosion; 6 – digging
through the advanced stage of development; 7 – deep valley, 8 – cone alluvial; 9 – floodplain terrace; 10 – terrace above the river; 11 – koluvial-landslide forms; 12 – surface layer;
13 – subcutaneous level pliopleystotsenе

локални ареали по северния склон на Роякското плато. Под южните склонове на Провадийското плато, в обхвата на Провадийското линейно структурно
понижение, на височина 80–100 m са развити две наклонени, вложени едно в
друго, подножни нива. Те са фосилизирани от дебела покривка ръждивожълти песъчливи, а на местта и по-пластични, глини. Типична особеност на тези
глини е богатството на карбонати, както и включения на гипсови кристали. На
места глините преминават в ронливи глинести пясъци. В целия вертикален геоложки профил са пръснати дребни огладени кварцови чакълчета и нумулитен
детритус, подхранваща провинция за които се явяват еоценските седименти.
Естествените разкрития показват наличие на две вложени обширни наклонени
ерозионно-денудационни-акумулативни нива, оформящи плоско денивелиращо
в южна посока подножно стъпало, лежащо на 80–100 m височина. Дебелината
на пясъчно-глинестите наноси е от 10 до 16 m (фиг. 3) Тези нива кореспондират
на двете нива, разположени на 150–180 m и 220–250 m в обсега на северния
склон на Роякското плато. Различното хипсометрично положение е свързано
със заложението на младата листрична разседна структура, оформяща северна139

та периферия на Роякското плато и обуславяща заложението на Провадийския
едностранен грабен (А л е к с и е в и др., 2002).
Речни тераси са закартирани западно от селата Ново Янково (трета тераса),
Янково (четвърта и трета тераса) и др. Терасните покривки са от добре огладени
чакълни късове (варовици, мергели, пясъчници) с различна големина. Ниските първа (8–12 m) и втора (15–18 m) надзаливни тераси са локално запазени в
обсега на южния склон на Роякското плато при селата Янково, Ново Янково и
между Нова Шипка и Дъбравино (фиг. 3). Терасните наслаги включват средно
до дребнокъсови чакъли и пясъци, на места споени от карбонатно вещество.
В обхавата на склоновите повърхнини на Роякското плато се прояват съвременни ерозионно-денудационни процеси, които са образували: ровини, долове,
скални венци, делувиални шлейфове, наносни конуси, колувиални наслаги и
различни генетични типове форми на релефа. В подножните ивици също има
отложени дебели делувиални маси, в които се всичат ровини и ерозионни бразди. По северните склонове на платото ровини се наблюдават в околностите на
селата Бързица, Комарево, Бозвелийско, Блъсково, Славейково. Те имат същите
характеристики, както ровините в Провадийското плато. Някои от тях достигат
дълбочина до 9–10 m, а тази на югоизток от с. Бозвелийско е всечена в долната си част до 14–15 m. Напречният профил на по-голямата част от ровините е
V-виден. Южната част на Роякското плато се отличава с по-слабо развити линейни ерозионни форми, тъй като голяма част от склоновете са плътно залесени. Ровини в делувиалните наслаги има и в околностите на селата Нова Шипка, Боряна, Кълново, Янково и гр. Дългопол. Най-представителни са ровините
северно от с. Боряна. В обсега на северния склон на Роякското плато, южно от
село Комарево, се проявават и масови свлачищни явления.
ГЕНЕЗИС И ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА РЕЛЕФА
В геоморфоложкото развитие на Роякското плато могат да се отделят следните основни етапи:
Палеоген-неогенски етап. През палеоцена до средния еоцен регионът се
развива в условията на относително спокоен тектонски режим. Морската трансгресия настъпва от изток-югоизток, като седиментацията е при плиткоморски
условия. Югоизточната периплатформена зона се развива като консолидиран
заливен фрагмент, парагенетично свързан с развитието на морския басейн.
Илирската тектогенеза оформя гънкови навлачни структури в южната периферия, които лежат дискордантно върху среднолютеските седименти. На север се
забелязва постепенно изплитняване и осушаване. През късния еоцен–олигоцена се осъществява регионална екстензия, главно по субпаралени листрични
разседи, предизвикваща разкъсвания със значителна амплитуда, като се оформя
блоково-мозаичният строеж на Южномизийската периплатформена зона.
По дължината на Беленската разседна структура едностранно се залага
Долнокамчийското структурно понижение. Разседната структура разграничава
късноеоценско-олигоценския структурен подетаж и миоценските седименти,
запълващи структурното понижение от гънково-възседните структури. Доказателство за паргенетичната връзка и едностранния механизъм на заложение на
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грабена са наклоненият шарнир на понижението в изток–югоизточна посока и
съгласуваният с него асиметричен геоложки строеж. Последният се демонстрира от промените в дебелината на палеогенските седименти. Тя се увеличава от
150–200 m при Горночифлишкия напречен праг до 2700 km на шелфа и до 5 km
в обсега на абисалното дъно. Подобно дебелината на седиментния комплекс се
увеличава от 100 m на север до 1200 m на юг (Я р а н о в, 1960; К а л и н к о,
1976). Оста на еоценското понижение се проследява приблизително по линията
Долен Чифлик – Старо и Ново Оряхово, или на 4–5 km южно от съвременната
долина на река Камчия. В обсега на южното моноклинално потънало крило
на понижението късноеоценско-олигоценските седименти са разположени дискордантно върху нагънатата основа на средния еоцен (лютеса).
Олигоценските седименти следват същата закономерност, като максималната дебелина от 1000 m се отчита в съвременното легло на река Камчия.
Аномалните дебелини на олигоценските седименти, свързани с контрастните
разкъсвания по дължината на субпаралената Близнашка разседна структура,
значително намаляват в обсега на южното издигнато крило, където залягат
конкордантно върху еоценските седименти. Това отместване на оста на понижението към Мизийската плоча е един от най-характерните белези на модела
на формиране на едностранно заложените грабенови структури в екстензионен тектонски режим. Разкъсването на основата на грабена по субпаралелната Близнашка разседна структура определя аномалната дебелина на олигоценските седименти и показва тенденциите на симетрично развитие на грабена. С
аналогичен генезис се характеризират многобройните едностранно заложени
тафрогенни структури в геоморфложкото пространство на Балканския регион
(А л е к с и е в, 2009).
Съвременният Долнокамчийски грабенов коридор в морфотектонско отношение е напълно конформен или фрагментарно унаследява развитието на
Долнокамчийското структурно понижение. По геоморфоложки данни този аномален локалитет има характер на едностранен грабен със стръмен южен борд,
заложен по листрична разседна структура, обусловила и аномалната дебелина
на плио-плейсто-холоценски наслаги от над 100 m. Докато северният полегат
макросклон оформя южната периферия на Авренското и Роякското плато, централните сегменти на това понижение съвпадат с обширната алувиална основа
на долината на река Камчия, по склоновете на която липсва пълният спектър
от речни тераси. Активизирането на мрежата от листрични разседни структури
през плио-плейстоцена, оринетирани в субекваториална посока от село Блъсково на запад до село Юнак на изток, и разкъсванията по дължината на субмеридионалния Венелин-Толбухински разлом, от село Юнак до град Девня, обуславят формирането на Провадийския едностранен грабен (фиг. 3). Тази структура
определя асиметрията на понижението – стръмен разседено обусловен южен и
полегат северен борд, с добре запазени и силно наклонени на юг плио-плейстоценски подножни нива. Контрастните деформации по дължината на листричната разседна структура са обусловили формирането на асиметричния напречен
профил на долината на река Главница и рязката преориентация на долината на
река Провадийска от северозападна в субмеридионална посока (А л е к с и е в
и др., 2002).
141

Амплитудата на плио-плейстоценските деформации е от порядъка над
100 m в обсега 30–50 m в обхвата на Провадийското понижение.
На фона на тези отрицателни тектонски деформации, обхванали Южномизийската периплатформена зона през плио-плейстоцена, се формира и Провадийско-Роякското плато. Развитието на релефа през неогена продължава в континентални условия. Преобладава денудацията, като в най-издигнатите части
палеогенските материали са ерозирани и преотложени в подножията. Развива
се структурно-денудационният, или субструктурен релеф.
Кватернерен етап. Окончателно се оформят структурно-денудационните
форми на релефа в резултат на продължаващото всичане на речно-долинната
мрежа. Оформя се спектърът от ниски терасни нива по долинте реките Голяма
Камчия и Провадийска. По тяхната дължина не се откриват високите терасни
нива, защото отрицателните блоково-разломни трансформации не са способствали за тяхното формиране. Проявата на ускорени съвременни изветрително-транселувиално-свлачищни процеси по обезлесените склонове на Роякското
плато обуславя формирането на ровини, долове, скални венци, а в подножията
на платата протича активна акумулация и образуване на наносни конуси и делувиално-пролувиални шлейфове. В края на този етап се оформят и алувиалните
низини в обсега на речните долини от по-висок порядък. В обхвата на Роякското
плато се откриват и форми на релефа, резултат от антропогенната дейност.
В заключение можем да отбележим, че съвременната пластика на земната
кора в Югоизточната периплатформена зона се откроява като асиметрично, ветрилообразно отворена и парагенетично свързана зона с Черноморска наложена
котловина.
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MORPHOSTRUCTURE FEATURES OF ROYAKSKO PLATEAU
D. Vladev
(S u m m a r y)
In the study of the morphological structure of Royaksko plateau were analyzed
various features of topography: morphological, morphological structure, tectonic,
geodynamic. Proposed is a significant amount of scientific information, mainly
endogenous earthly powers, such information is mapped to specific geomorphologic
field surveys conducted by the author all along the plateau. Special attention is
paid to the configuration of the river-valley network in the plateau and surrounding
downs and also the position and features of the floodplain, series of river terraces,
and leveled surfaces. Collected and systematized scientific information possible to
be certain genesis and milestones in the development of morphological structure
Royaksko plateau.
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ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА ГЕОГРАФСКИЯ ИНСТИТУТ
ПРИ БАН (1951–2010)
Гергана Методиева
В статията е направен анализ на двете географски поредици – „Известия
на Географския институт“, „Проблеми на географията в НР България“, и на
списанието „Проблеми на географията“, издавани от Географския институт при
БАН в периода 1951–2010 г. Характеризирани са техническите им параметри,
тематичната насоченост в областта на физическата и икономическата география и др., анализирано е участието на учени географи от ГИ при БАН, висши
училища, различни национални институции, както и от други страни. На база
на тези анализи са посочени сходствата и различията между тези поредици и
списанието и е изведена тенденция в развитието на публикационната дейност,
свързана с географската наука.
НАУЧНИ ПОРЕДИЦИ
Издаването на научни периодични издания е с много голямо значение, защото те отразяват научните резултати от изследователската работа на научните
работници и изследователи. В тях са публикувани актуални резултати от научните изследвания в сравнително кратък срок след тяхното получаване. Периодичните академични географски издания в Географския институт от създаването му до 2010 г.1 са поредиците „Известия на Географския институт“, „Проблеми на географията в НР България“ и списанието „Проблеми на географията“
(табл. 1).

От 01.07.2010 г. е департамент География в Националния институт по геофизика,
геодезия и география при БАН.
1
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Таблица 1
Академични периодични географски издания (1951–2010 г.)
Заглавие
Известия на геологическия, географския и
химическия институт
Известия на географския институт
Проблеми на географията в НР България
Проблеми на географията

Години на
издаване

Томове/
книжки

Брой
статии

1951

1

18 (2)*

1954–1974
1964–1978
1974–2010

15
5
144

132
56
1100

* В поредицата са публикувани само две статии с географска тематика на автори от
Географския институт
НАУЧНА ПОРЕДИЦА „ИЗВЕСТИЯ НА ГЕОГРАФСКИЯ ИНСТИТУТ“

Това е първата академична географска поредица на Географския институт
при БАН. Издава се в продължение на повече от 20 години, като са отпечатани
16 тома. Том 1 е издание на Отделението за геолого-географски и химически
науки при БАН, а останалите петнадесет тома са издание на Отделение за геологически и географски науки при БАН. В Редакционната колегия на поредицата участват научни работници на ГИ и представител на Геолого-географския
факултет при Софийския университет (табл. 2).
Таблица2

Том
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Издателска и техническа характеристика на поредицата
„Известия на Географския институт“
Редактори

2
Ек. Бончев, Ж. Гълъбов, Д. Иванов
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев,И. Пенков
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев, И. Пенков
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев, И. Пенков
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев

10 Проблеми на географията, 1–2/2011

Техническа характеристика
Печатни
Формат
Тираж
коли
3
4
5
*
*
*
70/100/16

400

11,25

70/100/16

500

8,62

71/100/16

500

12

71/100/16

700

15,01

71/100/16

650

11,63

71/100/16

550

16,13
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Продължение на таблица 2

1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
А. Бешков, Ж. Гълъбов, Т. Йорданов,
К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев
Ж. Гълъбов, Т. Йорданов, К. Мишев

3

4

5

71/100/16

500

14,50

71/100/16
71/100/16
71/100/16
71/100/16
71/100/16
71/100/16
71/100/16
71/100/16

550
550
500
500
500
500
500
500

18,13
16,50
10,50
16,13
11,13
22,13
15,17
13,88

*Не са подадени данни в книжното тяло

От техническата характеристика на отделните томове на поредицата се
вижда, че има различия както по отношение на формата, така и на останалите
параметри – печатните коли и тиража (табл. 2). През периода на издаване оформлението на корицата се е променяло два пъти.
От анализа на публикациите в отделните томове на поредицата „Известия
на Географския институт“ се вижда, че те са включени в малък брой рубрики.
Най-голям е броят на научните статии и студии – за разглеждания период те
представляват 90 % от публикуваните материали (табл. 3). След като поредицата се отделя от изданието на Отделението за геолого-географски и химически
науки, се появява рубриката „Дискусии“ единствено в том 2. Рубриката „Критика и библиография“ се среща в томове 2, 3 и 4, а рубриката „Хроника“ – в
томове 2, 4 и 8.
Сравнението на съдържанието на отделните томове на поредицата „Известия на Географския институт“ показва, че в тях има и различен брой статии. В
някои от томовете са публикувани и научни студии с различен обем. От направените изчисления се вижда, че средно на един том се падат по 219 страници
и че в тази поредица има повече статии в един том при по-малък обем (брой
страници) (табл. 3).
Издаването на поредицата е без фиксирана периодичност. Средно един том
излиза за една година и три месеца (без да се включва първият съвместен том).
Томовете 1 и 2 излизат през три години, а от том 3 до том 5 – през две години.
Томовете от 5 до 11 включително излизат всяка година. Томове 11 и 12 са през
две години, а в една и съща година излизат томове 13 и 14. През две години
излизат томове 15 и 16.
В това изследване е направен анализ само на научните статиите на поредицата „Известия на Географския институт“, тъй като те са с най-голям брой и
с най-голямо значение. От тематичния анализ се вижда, че броят на статиите с
физикогеографска насоченост е 78 и е над два пъти по-голям от тези с икономгеографска насоченост, които са 34 (фиг. 1). Най-малък е броят на статиите с
друга насоченост – общо 21. Те засягат общогеографски въпроси – за създаване
на географски атласи, преподаване на географските знания и др. За структурата
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Таблица 3
Брой статии в поредицата „Известия на Географския институт“ по рубрики
Том/
Година
1. (1951)
2. (1954)
3. (1957)
4. (1959)
5. (1961)
6. (1962)
7. (1963)
8. (1964)
9. (1965)
10. (1966)
11. (1967)
12. (1969)
13. (1970)
14. (1970)
15. (1972)
16. (1974)
Общо
Средно в
един том

Страници

Рубрики

293
178
134
189
224
185
229
209
253
241
162
249
177
343
237
213
3509

Научни статии
и студии
18 (2)*
2
4
6
7
9
9
9
10
9
6
8
8
25
8
11
133

219

8,3

Дискусии
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

Критика
и библиография
–
4
4
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9

Хроника
–
2
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
4

* В поредицата са публикувани само две статии с географска тематика на автори от
Географския институт

на научните статии е характерно, че текстът е придружен с библиография и две
резюмета – едното задължително на руски език (без том 14) и второто на западен език (френски, английски или немски език).
В поредицата „Известия на Географския институт“ само том 14 е посветен
на определено събитие – 60-годишния юбилей на чл.-кор. проф. Живко Гълъбов, директор по това време на Географския институт. Затова в него участват
със свои публикации и учени от различни европейски страни. Тематиката е разширена, не е само в областта на физическата география, но е и с икономгеографска насоченост.
В първия съвместен том, в който са включени статии от геологически, химически и географски науки, с географска тема са само две публикации – една
физикогеографска и съответно една с икономгеографска тематика. Поради големия брой на томовете на поредицата „Известия на Географския институт“,
тук не се разглежда тематичната насока на всеки отделен том, а всички са обединени в зависимост от тематичната близост. Томове 2, 3 и 4 се отделят от останалите, защото в тях са включени не само научни статии и студии, както е в
147

Брой статии

Фиг. 1. Брой на статиите по тематични направления в отделните томове от поредицата
„Известия на Географския институт“ за периода 1951–1974 г.

следващите томове, а и материали от други рубрики. Най-много те са в томове
2 и 3. От том 4 нараства броят на научните материали. Освен уводните статии от
редакционната колегия (томове 2 и 4), в тях са публикувани приблизително равен брой статии и студии с физикогеографска и икономгеографска насоченост.
В осем от томовете (6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 15) преобладават статиите с физикогеографска насоченост. В друга част от томовете (5, 11, 12 и 16) има приблизително равенство в броя на статиите и студиите в областта на физическата
и икономическата география. В общи линии се запазва тематичната насоченост
на физикогеографските и икономгеографските статии.
Поради комплексния характер на някои статии, съществуват известни затруднения при отнасянето им към една или друга група. По-задълбочен анализ
на статиите позволява те да бъдат условно поделени на шест групи (фиг. 2).

Фиг. 2. Съотношение на научните статии и студии по тематични направления
в поредицата „Известия на Географския институт“ за периода 1951–1974 г.
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Най-голям дял от тях е посветен на резултати от геоморфоложки изследвания
в различни части на страната (генезис, еволюция, състояние, морфология и
развитие на формите на релефа), в която област работят по-голям брой изследователи в института. В поредицата „Известия на Географския институт“ на
български автори са публикувани 40 статии с геоморфоложка насоченост и 18
статии на чужди автори. През изследвания период в различните институции
работят 13 български геоморфолози, седем от които са в Географския институт
при БАН. По-малко са публикациите в областта на климатологията и хидрологията. Икономгеографските статии и студии са предимно в областта География
на селищата, на стопанството и районирането.
В поредицата „Известия на Географския институт“ е направено сравнение
на броя на авторите от Географския институт, от други български институции и
от други страни (фиг. 3) в зависимост от броя на техните публикации.

Автори от
Географския
институт

Други
български
автори

Автори от
други страни

Фиг. 3. Съотношение между отделни групи автори в поредицата „Известия
на Географския институт“, изчислено в проценти за периода 1951–1974 г.

Направено е и сравнение на публикуваните материали по пол на авторите,
което показва по-голямото участие на авторите мъже, поради факта, че през
този период те са преобладаващата част от занимаващите се с географски изследвания. Техният брой е 171, а на авторите жени – значително по-малък – 19.
Наред с това, съществуването на поредицата е дало възможност за публикуване на научни резултати и на много други български автори, работещи
не само в областта на географията, но и в някои взаимосвързани с нея науки –
геология, океанология, регионални науки и др. Сред тях има значителен брой
автори географи от Геолого-географския факултет на Софийския университет.
Малък е броят на чуждестранните автори. По-голямата част от тях са от бившия
Съветски съюз, по-малък е броят на авторите от Румъния, бившата Чехословакия, Унгария и Германия.
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НАУЧНА ПОРЕДИЦА „ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА НА НР БЪЛГАРИЯ“

Това е втората поредица, излизала през периода 1964–1978 г., като са отпечатани пет тома. Тя е съвместно издание на Националния комитет по география, Българското географско дружество, Географския институт при БАН и
Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Поради това в редакционния комитет участват учени от Географския институт, като преобладават
редактори от Софийския университет. И в тази научна поредица инициатор и
главен редактор е чл.-кор. проф. Живко Гълъбов (табл. 4).
Таблица 4
Издателска и техническа характеристика на поредицата
„Проблеми на географията в НР България“
Том
1.
2.
3.
4.
5.

Редактори
Ж. Гълъбов, И. Пенков,
Т. Йорданов, И. Иванов,
Д. Димитров
Ж. Гълъбов, И. Пенков,
Т. Йорданов, И. Иванов,
Д. Димитров
Ж. Гълъбов, И. Пенков,
И. Иванов, Л. Динев,
П. Пенчев, Хр. Маринов
Ж. Гълъбов, И. Пенков,
И. Иванов, Л. Динев,
П. Пенчев, П. Попов
Ж. Гълъбов, Д. Димитров,
К. Мишев, Л. Динев,
М. Мичев, Т. Йорданов

Техническа характеристика
Формат
Тираж
Печатни коли
59/84/16

1480

16,30

59/84/16

10000

17,04

59/84/16

1583

11

2098

13,00

600

12,66

*

16/60/84

* Не са подадени данни в книжното тяло

За разлика от първата поредица, и петте тома на „Проблеми на географията
в НР България“ външното оформление е различно.
Както се вижда от табл. 4, също има промени във формата, тиража и печатните коли на отделните томове на поредицата „Проблеми на географията в НР
България“.
За периода, през който излиза поредицата, се публикуват само научни статии и студии. Данните показват, че в тази поредица в един том при по-малък
обем (брой страници) има повече статии. На един том се падат средно по 192
страници и 11,2 статии (табл. 5).
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Таблица5
Брой статии в поредицата „Проблеми на географията в НР България“
за периода 1964–1978 г.
Том/Година
1. (1964)
2. (1968)
3. (1972)
4. (1975)
5. (1978)
Общо
Средно в един том

Страници

Научни статии и студии

246
241
130
173
173
963
192

18
11
7
8
12
56
11,2

Периодичността на поредицата „Проблеми на географията в НР България“
също не е твърдо фиксирана. Изчисленията показват, че за 15-годишен период
един том излиза от печат средно на три години. Томове 1, 2 и 3 се издават през
четири години, а томове 4 и 5 – през три години.
Сравнението на броя статии в поредицата „Проблеми на географията в НР
България“ показва, че „в петте тома са публикувани 56 статии (много от тях с
приносен характер), от които 27 са с физикогеографска тематика, 24 с икономгеографска, 2 с общогеографска, 2 са посветени на образователни проблеми и 1
– на популяризирането на географските знания“ (С т е ф а н о в, 2009, с. 30). Съотношението на статиите с физикогеографска и икономгеографска насоченост
е почти еднакво (фиг. 4). Най-малък е броят на статиите с друга насоченост – 5.

Фиг. 4. Брой на статиите по тематични направления в поредицата „Проблеми
на географията в НР България“
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Характерно за структурата на тази поредица е, че след всяка статия има
резюмета на различни западноевропейски езици. Най-голям е броят на резюметата на френски език – 43, следван от тези на английски –10, и на немски език
– 3 бр. Има и библиография след текста на почти всички статии.
Всеки от петте тома на поредицата „Проблеми на географията на НР България“ е посветен на определена тематика. За разлика от поредица „Известия
на Географския институт“, тук четири от петте тома са посветени на важни
географски събития. Том 1 е издаден по случай ХХ Международен географски
конгрес, проведен в Лондон през 1964 г. В него статиите са посветени на развитието на физическата и икономическата география и районирането на страната.
Отделено е място и на въпросите за популяризирането на географските знания
и преподаването им в средните и висшите училища.
Том 2 се посвещава на 70-годишнината от поставяне основите на спе
циалността География в Софийския университет и 50-годишнината на Българското географско дружество. Разглеждат се „методически въпроси на научноизследователската дейност в различните клонове на географските науки“
(П р о б л е м и ..., 1968, с. 5). Този том „дава представа за проблемите, които занимават българските географи, и методическото и методологическото равнище
на тяхното разработване“ (пак там, с. 5).
В том 3 са включени публикации, свързани с геоморфоложкото развитие на
Родопите и Горнотракийската низина и проявяващите се засушавания. В няколко статии централно място „заемат въпросите на стопанскогеографското микрорайониране на някои от териториите на областта с оглед разкриване границите
и структурата на икономическите микрорайони и възможностите за целесъобразно развитие на тяхната икономика“ (П р о б л е м и ..., 1972, с. 5).
Том 4 е посветен на ХХІІІ Международен географски конгрес в Москва
през 1976 г. В него са представени материали, посветени на отрасловото физикогеографско и икономгеографско райониране на страната. Особено внимание
в този том е отделено на микрорайонирането.
Том 5 е издаден по случай ІІІ Конгрес на българските географи, състоял
се в Благоевград през м. септември 1977 г. Посветен е на природата и стопанството на Стара планина – проблеми, свързани с компонентите на природната
среда, населението, транспортните и териториално-устройствените проблеми.
С издаването на този сборник се цели „да се постави началото на системното географско проучване на Старопланинската област“ (П р о б л е м и..., 1978, с. 8).
В поредицата „Проблеми на географията в НР България“ съотношението
между отделните тематични направления е почти равномерно (фиг. 5).
Направеното сравнение на авторите, участвали в списването на поре
дицата „Проблеми на географията в НР България“, показва обратната ситуация
на предишната разгледана поредица – значително по-голям брой на български автори от други институции и по-слабо участие на автори от Географския
институт при БАН (фиг. 6). И в тази поредица отново преобладава броят на
авторите мъже – 106, а само 7 са жени. Няма участие на автори от други
страни.
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Фиг. 5. Съотношение на научните статии и студии по тематични направления в поредицата „Проблеми на географията в НР България“
(1964–1978 г.)

Фиг. 6. Съотношение между отделни групи автори в поредицата „Проблеми
на географията в НР България“, изчислено в проценти за периода 1964–1978 г.
НАУЧНО СПИСАНИЕ „ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА“

От 1974 г. по решение на ръководството на Географския институт поредицата „Известия на Географския институт“ прераства в научно академично
списание. То се превръща в специализирано географско издание, което от десетилетия е единствено и до днес е официалният печатен орган на института (сега
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департамент География в Националния институт по геофизика, геодезия и география). В него учени от БАН, висши училища, различни институции, както и
автори от чужбина публикуват резултатите от своите научни изследвания. Това
списание може да се счита като един от успехите на българската академична
география, тъй като съществува най-дълго време и в него са публикувани найголям брой статии (табл. 6). През дългите години на неговото издаване главни
редактори са: чл.-кор. проф. Кирил Мишев и доцентите Дончо Дончев, Марина
Йорданова, Стефан Велев и Маргарита Илиева. Постепенните промени в състава на Редакционната колегия показват приемственост, утвърждаване и унаследяване на традициите, както и внасяне на нови идеи и методи, с което списанието се обновява и качеството на публикуваните в него материали се повишава.
Библиографският анализ показва запазване на формата на отделните книжки през анализирания период и близост в тиража. Списанието излиза в 4 книжки годишно, които са във формат 70/100/16 и съдържат от 4 печатни коли (за
един брой) до 23,50 (за четири броя в едно печатно тяло – напр. 2000 г.). Издавани са в тираж от 570 до 160, като през последните години по финансови съображения два броя на списанието се обединяват в едно книжно тяло. За периода
1974–2010 г. цветът на кориците му се е променял няколко пъти. През 1981 г.
списанието получава ISSN2.
В излезлите до края на 2010 г. 144 книжки „в синтезиран вид е съхранен
почти целият научен фонд на географската мисъл. Прегледът на съдържанието
им показва един широк спектър от тематични направления, в който са представени всички области на географската наука: физическата география и нейните
клонове – геоморфология, климатология, хидрология, почвознание, биогеография, ландшафтознание; икономическата география – с география на населението и селищата, на стопанските отрасли и комплекси, на транспорта на обслужващата сфера; картографията; геоекологията – чрез географските аспекти на
опазване на околната среда, оценката и рационалното използване на природните ресурси, оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), устойчивото развитие и т.н.“ (Б о т е в а, 1999, с. 4).
През годините съдържанието на списанието е обогатявано неколкократно
с отделни рубрики, например: „Конгреси, конференции, симпозиуми“, „Юбилеи и годишнини“, „Рецензии и отзиви“ (от 1976 г.), „Научни съобщения“ (от
1978 г.), „Географската мисъл и идеи през вековете“ (от 1988 г.), „Из живота
на Международния географски съюз“ (от 1991 г.), „In memoriam“ (от 1992 г.)
и „Дискусии“ (от 1999 г. ), „Научен коментар“ (от 2003 г.). В тях са поместени
много публикации с ценна информация и коментари. Първоначално рубриката
„Дискусии“ е за отговор на въпроси по някои публикации, а от 2003 г. в нея се
публикуват и статии, които имат дискусионен характер (2003, кн. 3–4) и (2008,
кн. 3–4) (табл. 6).

ISSN е цифров код (международен стандартен номер) за периодични издания,
който се състои от осем арабски цифри, от 0 до 9, като последната е контролна и
понякога е Х. Задължително е изписването на инициалите ISSN за разграничаване от
други номера и кодове.
2
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Статии

Дискусии

Географската мисъл
и идеи през вековете

Отзиви и рецензии

Юбилеи и
годишнини

Научни съобщения

In memoriam

Конгреси,
конференции,
симпозиуми

Из живота на
Международния
географски съюз

Научен коментар

Таблица6
Брой публикации по рубрики в списание „Проблеми на географията“
за периода 1974–2010 г. (по М е т о д и е в а, 2010)

1974–1980

177

-

-

20

11

1

-

20

-

-

1981–1990

263

-

14

54

36

1

-

44

-

-

1991–2000

360

3

6

11

24

4

7

12

2

-

2001–2010
Общо

300
1100

6
9

5
25

9
94

19
90

10
16

7
14

1
77

2

2
2

Години

През 37-годишния период от излизането на списанието са отпечатани 1100
статии, от които 512 на физикогеографска тематика, 391 – на икономгеографска,
и 197 статии, посветени на въпроси, отнасящи се до изследвания в други области на географското и научното познание (фиг. 7).
От анализа се вижда преобладаващият брой на статиите с физикогеографска насоченост и по-малкият на тези с тематика от областта на социално-икономическата география, което се дължи на по-трудно събираемата и достъпна
информация за протичащите социални и икономически явления в страната през
годините на преход.

Фиг. 7. Брой статии по тематични направления в сп. „Проблеми на географията“
за периода 1974–2010 г.
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Фиг. 8. Съотношение между статиите с различна тематична
насоченост в списание „Проблеми на географията“

На фиг. 8 е показано процентното съотношение на статиите в списанието
„Проблеми на географията“ в зависимост от тяхната тематика за целия период
на изследване (1974–2010 г.).
Показателен е анализът на участието на автори от Географския институт
при БАН, български автори от други институции и автори от други страни, като
броят на авторите е изчислен в зависимост от броя на техните публикации. От
фиг. 9 се вижда, че участието на авторите от Географския институт е най-голямо, следвано от други български автори, работещи не само в областта на географията, но и в някои свързани с нея науки – геология, океанология, демография,
регионални науки и др. Това показва ролята на списанието за развитието на
географската наука и потвърждава факта, че чрез него се дава възможност за

Автори от
Географския
институт

Други
български
автори

Автори от
други страни

Фиг. 9. Съотношение между отделни групи автори в списание
„Проблеми на географията“ за периода 1974–2010 г.
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публикуване на научните резултати от изследвания на широк кръг специалисти
не само у нас, но и в чужбина. Анализът показва тенденцията за нарастване на
броя на чуждестранните автори през последните години, причина за което са и
все по-задълбочените и широки контакти на учени от департамент География
с учени от други страни. Съвместното научно сътрудничество по многобройни
проекти намира достойно място за изява чрез публикуване на отделни разработки на страниците на списание „Проблеми на географията“. Докато до края
на 80-те години от ХХ в. най-голям брой чуждестранни автори са от бившия
Съветски съюз, следвани от автори от Полша, Румъния, Чехия, Унгария, Германия и др., през последните години се отчита участието и на автори от САЩ,
Великобритания, Македония, Сърбия, Австрия и други страни. Участието на
повече чуждестранни учени показва нарастването на авторитета на списанието
сред тях.
В настоящата работа е направен и анализ на материалите, публикувани на
български и на чужд език, от който се вижда, че най-голям е относителният дял
на статиите на български автори на български език (фиг. 10). Все още е нисък
делът на статиите на български автори на чужд език (главно английски), но
през последните години се наблюдава тенденция на нарастването им. Броят на
публикуваните материали на английски език се увеличава и от публикациите
през последните години по съвместни проекти със САЩ, Полша, Румъния и
др. Може да се оцени, че делът на съвместните публикации между български и
чуждестранни автори е все още малък, но се отчита тенденцията за увеличаване
на техния дял. Материали, изнесени на международни научни форуми, също
намират отражение на страниците на списанието, с което делът на отпечатвани-

от

Фиг. 10. Публикувани статии на български и чуждестранни автори (%)
в списание „Проблеми на географията“ за периода 1974–2010 г.
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те материали на английски език се увеличава значително. Например през 2010 г.
над 50 % от публикуваните статии са на английски език. Стремежът на Редакционната колегия е всяка четвърта книжка да излиза на английски език. През разглеждания период има и публикации на руски, френски и немски език. Нарастването на броя на публикациите на чужд език позволява на повече читатели да се
запознаят с резултатите от изследванията на българските и чуждестранни учени.
Чрез отдел „Международен книгообмен“ на Централната библиотека при БАН
списание „Проблеми на географията“ се разпространява в много страни, което
допринася за популяризиране на българските и чуждестранните изследвания.
От 2008 г. част от илюстративния материал се публикува в цветен вариант,
което повишава качеството и информативността на публикуваните статии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеното изследване на периодичните издания представя тематичните
насоки на научноизследователската дейност в Географския институт при БАН
през периода 1951–2010 г. Те отразяват структурата на института, характера на
научните изследванията и специфичността на географските науки като клон на
научното познание.
Ролята на анализираната периодика е значима и поради факта, че в нея се
отразяват резултатите от научната дейност не само на учените от института, но
и от Геолого-географския факултет при Софийския университет, и на учени от
други страни, с които ГИ е имал и продължава да поддържа международно сътрудничество. Своевременното публикуване на сигурните и проверени резултати от научните изследвания може да се приеме като едно от постиженията на
българската академична география. Наред с много ценните географски трудове
с национално значение (монографии, национален атлас и др.), издаваната научна периодика „Известия на Географския институт“, „Проблеми на географията
в НР България“ и сп. „Проблеми на географията“ са важна част от издателската
дейност на Географския институт.
Направеният преглед на научната периодика, издавана през 60-годишния
период от съществуването на Географския институт (до м. юли 2010 г., когато
той стана департамент География на НИГГГ – БАН), на практика показва тенденциите в развитието не само на науката география в България, но и на нейните отделни научни направления. Научната периодика отразява творческите
усилия и търсения на научната географска общност в страната, а през последните години и на учените географи от близки и далечни страни, да извършват
изследвания в традиционни и в нови области на географското познание. Тя е
едно безценно наследство за бъдещите поколения географи в страната.
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PERIODICALS OF THE INSTITUTE OF GEOGRAPHY, BAS
(1951–2010)
G. Metodieva
(S u m m a r y)
Since its foundation the Institute of Geography, BAS, has published two series –
“Bulletin of the Institute of Geography” and “Problems of Geography of the Republic
of Bulgaria”, as well as one scientific journal – “Problems of Geography”.
The analysis of the two series shows that they have come out over periods of
different duration, and have had different number of volumes, size, total print and
printer’s sheets. They contain various scientific articles and studies which focus
mostly on physical geography. About one third of the published materials in the
two series deal with geomorphological issues; the latter are most numerous in the
series “Bulletin of the Institute of Geography”. In the “Problems of Geography
of the Republic of Bulgaria” the different scientific fields of the publications are
equally presented. In the “Bulletin of the Institute of Geography” the authors are
predominantly from the Institute of Geography, while the “Problems of Geography
of the Republic of Bulgaria” has mainly contributors from other institutions. In 1974
the series “Bulletin of the Institute of Geography“ was transformed into the scientific
journal “Problems of Geography”. This paper analyses the themes of the publications
and the research trends in them, the ratio of the authors and the language into which
the materials are published. Attention is also paid to the attempts of the editorial
staff to improve the quality standard of the journal in order to meet successfully the
growing needs of the readers.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2011 • Sofia

Юбилеи и годишнини
ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В БАН
През 2010 г. се навършиха 60 години
от началото на организираните географски изследвания в България. Те са свързани със създаването на Географския институт към Българската академия на науките.
Той беше неоценим инструмент на науката за провеждане на национални географски изследвания. По повод на тази годишнина се организира международна научна
конференция. Тя бе посветена на всички
учени-географи, работили в Географския
институт на БАН и допринесли за развитието на географската наука и разпространението на географското познание за
България и света. Шестдесетгодишнината
на географските изследвания в БАН е добър повод за запознаване и популяризиране на географските изследвания.
Международната научна конференция под мотото „ГЕОГРАФИЯ И РЕ
ГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ се проведе
на 14 и 15 октомври 2010 г. в гр. София.
Организатор на събитието беше Гео
графският институт при БАН.
Географията изследва природата, населението, обществото и икономиката във
времето и пространството. В резултат на
това тя е тясно свързана с регионалното
развитие. Изследването на регионалното
развитие изисква мултидисциплинарен
подход с цел отговаряне на надлежни потребности на обществото. През последните десетилетия регионалното развитие
11 Проблеми на географията, 1–2/2011

и управлението на регионите е актуален
проблем за страните от ЕС във връзка с
конкурентоспособността, балансираното и устойчивото развитие на регионите,
отделните държави, районите, административните единици и населените места.
Всичко това е отразено в Лисабонската
стратегия, както и в проекта Европа 2020
(Стратегия за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж). Постигането на
поставените в тях цели е свързано с редица трудности, разрешаването на които
изисква задълбочени научни изследвания
и разработване на адекватни политики.
Въпроса как да се осъществи това, си задават не само политиците и медиите, но
и хилядите обикновени хора, които искат да живеят в благоприятна природна,
стабилна икономическа и обществена
среда. Регионалното развитие е неотменима част от разнообразните комплексни
географски изследвания, които съчетават
теоретичното и емпиричното равнище на
научното познание, поради което участие
в конференцията взеха участие и специалисти от други научни области, имащи
отношение към регионалното развитие и
управлението.
Натрупаният дългогодишен опит
от географската научноизследователска,
проучвателно-проектантската и управленската дейност по регионално развитие и
планиране дава основание да се твърди, че
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географията има водещи позиции в тази
област. Географските знания и разработки
успешно се използват в стратегиите и плановете за регионално развитие, за разкриване на силните и слабите страни на отделните региони, както и на техните възможности и заплахи за развитие. Това се вижда от изнесените доклади на научната конференция. Натрупаните знания и умения в
тази сложна специфична област дефинират нови концепции при формулирането
на целите, подхода, проблемите и политиката на устойчивото регионално развитие
в условията на глобализиращия се свят.
На проведения международен научен
форум „География и регионално развитие“ участие взеха учени от Българската
академия на науките, различни университети и научноизследователски организации от страната и чужбина. От заявените
около 100 доклада около 40 са на представители от други страни. Това широко
участие на чуждестранни учени се приема
като израз на признание за нивото на българската академична география и възможност за по-нататъшното £ утвърждаване
като достоен партньор в международното
научно сътрудничество. Лично участие в
този научен форум взеха 70 учени.
На пленарното заседание се изнесоха 6 доклада, от които 4 на чуждестранни
учени и 2 от български. В тях са разгледани редица актуални проблеми на регионалното развитие, към които отношение
има географията.
Останалите доклади бяха тематично разпределени в шест направления:
„Регионално развитие и регионална политика – теория, методология и практика“, „Глобализация и евроинтеграционни
процеси“, „Глобални изменения, рискове
и регионално развитие“, „Туризъм и регионално развитие“, „Демография и регионална политика“, „Използване на ГИС в
практиката на регионалното развитие“, и
постерна сесия.
В направлението „Регионално развитие и регионална политика – теория, методология и практика“ се изнесоха 12 доклада. В петте доклада на чуждестранните
учени от Унгария, Полша и Русия са анализирани проблемите на крайграничните
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територии, транспортната инфраструктура, капиталните вложения и индустрията.
Докладите, изнесени от български учени от Географския институт, Софийския
университет, Югозападния университет
и Шуменския университет, акцентират
върху проблемите на политиките по отношение на интеграцията, многокритериалното програмиране, регулацията и устойчивото развитие.
Трима български (от Географския
институт и Софийския университет) и пет
чуждестранни учени (от Русия, Полша и
Румъния) изнесоха доклади в направлението „Глобализация и евроинтеграционни
процеси“. В тях са разгледани предимно
проблемите на евроинтеграционните процеси, свързани с географското положение
и трансграничното сътрудничество.
Най-много доклади се изнесоха в направлението „Глобални изменения, рискове и регионално развитие“ – 15, от които 3
на учени от САЩ, Пакистан и Република
Македония. Останалите 12 доклада се
представиха от учени от Географския институт (5), Националния институт по метеорология и хидрология (2), Института
по геология (1), Софийския университет
(1) и Югозападния университет (3). В докладите са разгледани различни видове
природни рискове и бедствия (климатични, геоморфоложки, хидроложки и пр.) и
възможностите за превантивни дейности
и управление в политиките за регионално
развитие.
В направлението „Туризъм и регио
нално развитие“ се изнесоха 5 доклада
от учени от САЩ, Географския институт,
Софийския и Шуменския университети.
В тях са анализирани възможностите за
развитие и усвояване на туристическия
потенциал на България в условията на
глобализация.
В направлението „Демография и ре
гионална политика“ 3 доклада се изнесоха от учени на Географския институт и 3
от Сърбия и Белорусия. В тях основно са
третирани проблемите на тенденциите в
развитието на демографските процеси,
влиянието на съвременната урбанизация
и демографската криза и тяхното отражение върху регионалното развитие.

В практическото направление „Из
ползване на ГИС в практиката на регионалното развитие“ се изнесоха 9 доклада,
от които 2 на чуждестранни учени от Иран
и Пакистан и 7 от Географския институт,
Софийския и Югозападния университети
и Института по геология. В тях са предложени практически решения чрез ГИСтехнологията при изследванията на земното покритие, класификации, оценка и
управление на рискови, демографски, урбанизационни процеси, влажни зони и пр.
На постерната сесия се представиха разнообразни по своя научен характер
резултати от 12 научни изследвания на
български учени от Географския институт, Геофизичния институт, Института за
космически изследвания, Софийския и
Югозападния университети и УНСС. В по
голямата си част те имаха пряко отношение към регионалното развитие и регионалната политика.
Съдържанието на изнесените доклади и проведените научни дискусии на
този научен форум дават представа за конструктивните възможности и приноси на
географията по отношение на регионалното развитие. В тях са очертани важните
и актуалните научни проблеми, стоящи
пред регионалното развитие, във връзка с процеса на глобализация и интеграцията на страните в Евроатлантическите
структури. В докладите е акцентирано на
приложението на географските подходи,
методи, прогнози и ГИС-технологията
при анализите и оценката на компонентите на природната среда, оценката на риска
от опасните природни явления и процеси,
изследването на геостратегическите, геополитическите, общите, локалните и регионалните икономически, демографски
и екологични проблеми и др., върху които
се изграждат концепциите и политиките
за регионалното развитие. Подобаващо
място в докладите имат оценките на възможностите за трансгранично регионално европейско сътрудничество като неразривна част от съвместното регионално планиране, както и на двупосочната
връзка „природа–обществено развитие“ и
свързаните с това възможности за балан-

сирано обществено развитие и устойчиво
използване на ресурсите. Анализирани
са лимитиращите регионалното развитие
демографски проблеми, мобилността на
населението и качеството на човешките
ресурси. Отделено е достатъчно внимание на националните приоритети туризъм
и културно наследство, чрез които се цели
повишаване на конкурентоспособността
на отделните региони.
Основен резултат от проведения научен форум е определянето на приоритетите за изследване на географията по отношение на регионалното развитие. Найважните между тях са: установяване на
потенциала на територията за устойчивото регионално развитие; задълбочаване на
анализите за глобалните природни и икономически промени и техните регионални
проявления с цел опазване и оптимално
използване на природните и човешките
ресурси; съхранение на националната културна идентичност в условията на евроинтеграция и глобализация; усъвършенстване на методите за изследване, адаптация
на ГИС-технологията за нуждите на регионалното развитие и подготовка на кадри
с необходимия капацитет.
Настоящият научен форум допринася за по-тясното обвързване на географските изследвания с потребностите на
регионалното управление, образованието
и бизнеса, както и за приложение на резултатите от географските изследвания в
практиката на управленските органи на
национално и международно равнище.
За почетни членове на Българското
географско дружество бяха удостоени
проф. дин Гюла Хорват (Унгария), проф.
дгн Йержи Бански (Полша), проф. дгн Дан
Балтяну (Румъния), проф. дгн Грегори
Найт (САЩ), проф. д-р Роберт Бек (САЩ)
и проф. д-р Джон Пикълс (САЩ), които
имат съществени приноси за развитието и
укрепването на научното сътрудничество
с Географския институт.
С почетни грамоти бяха наградени
12 бивши дългогодишни служители на
Географския институт.
Чавдар Младенов
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2011 • Sofia

Отзиви и рецензии
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД УЧЕНИТЕ

В началото на 2011 г. от печат излезе
книгата „Устойчиво развитие в планинс
ките региони на Югоизточна Европа“,
издание на австрийското издателство
„Springer“ под редакцията на българския
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учен географ доц. д-р Георги Железов.
Авторският колектив е интернационален
и включва както български учени, така и
учени от Румъния, Албания, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Турция,
Словения и Австрия. Книгата отразява
резултатите, получени от техните общи
усилия в изследване на планинските райони в Югоизточна Европа (ЮИЕ). Не случайно вниманието на авторите е насочено
към тях. Тези райони са истинско предизвикателство пред специалистите, особено в годините на трансформация и бърза
промяна в земеползването, както и заради
уникалното биоразнообразие, все по-широко разкриващите се възможности за
туризъм и, не на последно място – заради
рисковете, които планинските територии
крият вследствие на глобалните климатични промени. От социално-икономическа гледна точка те са най-бедните региони в Югоизточна Европа, но разполагат с
голям потенциал за прилагане на успешни
икономически практики и дейности, възможности за създаване на мрежа от мерки
за развитие и най-вече за трансграничното
сътрудничество, което е от първостепенно
значение за предотвратяване на дисбаланса в развитието на пограничните райони.
Трябва да прибавим и това, че планинските екосистеми с уникалната си и разнообразна естествена среда, култура и история представляват културно, възстанови-

телно и жизнено пространство не само
за хората, но и за много защитени видове
растения и животни, което, за съжаление,
в тази част на Европа не е достатъчно използвано. Това налага и необходимостта
от управление на тези територии не само
на отделна страна от региона, базирано на
съответните законови норми и сериозни
научни изследвания, включващо планове
за развитие, мерки за опазване и рационално използване на ресурсите и т.н., но и
изготвянето на междудържавна Балканска
конвенция. Положителни примери в това
отношение са Алпийската и Карпатската
конвенция, в които обхванатите регионални процеси, разкрити в целия им аспект
и потенциал, допринасят за устойчиво
развитие на регионалното сътрудничество, включително и трансграничното, и за
високия икономически потенциал като
резултат от него. Тези конвенции осигуряват рамката за сътрудничество и координация между отделните секторни
политики, като същевременно са и платформа за съвместни стратегии за устойчиво развитие и форум за диалог между
включените заинтересовани страни. Те са
отличен опит за разработване и на Балканска конвенция за планинските територии,
предпоставка за която са съвременното
развитие и все по-стабилните съседски
отношения между страните в Югоизточна
Европа. Декларация, в която се препоръчва на националните и международните
институции и организации да инициират
изготвянето на такава конвенция, е приета
на проведената в Боровец през м. април
2009 г. Международна конференция на
тема „Идентифициране на научните основи за устойчиво развитие на планинските
региони в Югоизточна Европа“. Учените,
които взеха участие на тази конференция,
продължиха своята изследователска работа, резултатите от която са публикувани в
книгата „Устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна Европа“.
Съдържанието на книгата е структурирано в пет глави, първата от които
е „Глобалните проблеми и планинските
региони“. В нея е обърнато внимание на
основните научни концепции и теории

за изследване на устойчивото развитие
на планинските територии и е направен
преглед на понятийния апарат. Дискутирани са също така предимствата и недостатъците от прилагането на различни
модели и концепции, анализирани са основни характеристики на планинските
ареали, като например разнообразието и
комплексността. Изключително внимание е отделено на климатичните промени
(по-специално на слънчевата активност)
и тяхното въздействие върху тази крехка,
макар и стабилна на пръв поглед, природна среда и е изведена необходимостта от
по-конкретното им прогнозиране. Приведени са примери за страни, части от които
попадат в планинските територии на Алпите, където активизирането на негативни
природни процеси е повлияно не само от
променящата се климатична картина, но и
от антропогенната намеса, и по-точно социално-икономическата дейност. Решаването на възникналите проблеми трябва да
стане с помощта на интердисциплинарни
научни методи, включващи мониторинг,
използване на актуализирани бази данни, съвременни средства за определяне и
оценка на опасността и риска и др.
Най-голяма по обем е втората глава,
която е посветена на природните условия
и ресурси на планинските територии на
Югоизточна Европа и земеползването в
тях. Направени са анализ и оценка на природния потенциал на планините в България, Македония и Румъния, като е отбелязано огромното му значение за развитие
на обществото, тъй като немалка част от
териториите на тези страни са планински
(например почти 50 % от територията,
около 30 % от населението и над 55 % от
населените места в България попадат в такива райони). Оценката на потенциала на
планините, която разглежда природните
компоненти и като условия, и като ресурси, е първа важна стъпка към осигуряване
на необходимите предпоставки за устойчиво развитие, последвана от определяне
на икономическите дейности и степента
на влиянието им върху тези ресурси, както
и възможностите и мерките за опазването
и съхраняването им.
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В тази глава е отделено място и на
концепцията за екосистемните услуги
като едно от новите и много перспективни направления в ландшафтната екология.
Показано е как чрез използване на ГИСбазиран модел може да бъде направена
ландшафтна диференциация на определен ареал, да се определят неговите найважни екосистемни услуги и степента на
използването им и да се изчисли икономическата им стойност, като с цел постигане на устойчиво развитие се прогнозират
промените в резултат на бъдещото им използване.
В материалите на някои автори се
прави оценка на опасността от лавини като
една от основните рискови характеристики на тези територии и условията за тяхната проява. Колектив от български учени
посвещава своята публикация на новите
възможности за комплексно изследване
на околната среда, което се извършва в
Обсерваторията на вр. Мусала (Рила планина) – определен като референтна точка
в Югоизточна Европа за антропогенно
въздействие. Чрез съвременни научни
технологии е изследвано взаимодействието между въздушната среда и земната
покривка, като с помощта на високочестотна радио-телекомуникацинна система
информацията за 38 параметри е предавана за по-нататъшни анализи. В отделен
материал е направено научно изследване
на геоморфоложките процеси в най-високите планини в България (Рила и Пирин)
в резултат на климатичните промени през
късния кватернер и е направено сравнение
с климатичните условия и проявата на геоморфоложките процеси понастоящем.
В третата глава се разглеждат социалните, икономическите и регионалните
проблеми на планинските територии в
ЮИЕ, които стоят все по-остро за решаване през годините на икономически преход. Особено внимание е обърнато и върху демографския потенциал и селищната
мрежа и зависимостта им от природните
условия и ресурси, които са важен фактор
за развитие и на икономиката в тези региони. Акцентирано е и върху етническото
многообразие в тази част на Европа, както
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и върху факторите, които водят до промени в етническия и демографския профил
на населението. Изведена е необходимостта от създаване на пълна, базирана на
научна основа, демографска стратегия, на
детайлна демографска прогноза, на концепция за миграционната политика и подпомагане на населените места, които са с
подходящи икономгеографски условия, за
рационално използване на съществуващата жилищна, обществена и производствена инфраструктура в тях. Целта е да
се спрат все по-интензивните процеси на
обезлюдяване и социално-икономическа
рестрикция в тези територии и да се намали разликата между тях и равнинните
райони по отношение на отделни демографски показатели и степента на икономическо развитие, независимо че регионалните различия се отнасят и за целия
свят. Разгледано е и негативното влияние
на макроикономическите промени и поземлената реформа върху използването на
горите и обработваемите площи, както и
върху околната среда като цяло. За преодоляване на тези отрицателни последици
е необходимо използването на концептуална рамка, в която да се балансират замевладеенето, правото на собственост, поземлените реформи и природоползването.
И, не на последно място, се отделя внимание на възможностите, които предоставят
планинските територии, за подобряване
и разширяване на контактите между отделните страни чрез развитие на транспорта и туризма, но при строгото спазване
на законодателните норми за съхранение
на природните екосистеми, от което зави
си устойчивото развитие на тези тери
тории.
В четвърта глава „Защита и опазване
на природата“ е акцентирано върху конфликтните точки между природната среда
и антропогенната дейност. Непрекъснато
нарастващите въздействия, причинявани
от хората, все повече застрашават планинските екосистеми и техните екологични
функции и вредата е или непоправима,
или може да се коригира с големи усилия,
със значителни разходи и, като правило, за
голям период от време. Изтъкната е необ-

ходимостта от прилагане на модерно интегрирано управление за опазване на природните ресурси с активното участие на
ползвателите. Показан е пример от природен парк в Австрия, където посетителите
извършват мониторинг, който комбинира
методи за събиране на данни, статистически и пространствени анализи, използващи ГИС-базирани данни, и др., а също и
помага за определяне степента на влияние
на дадена дейност върху природата и за
вземане на съответните решения и мерки
за предотвратяване на негативните последици. В публикациите е изтъкнато, че
големи площи от планините попадат в защитени територии – резервати и паркове,
но независимо от забраната за ползването
им за стопански цели, те не са предпазени от стрес в резултат на човешка намеса,
като горска сеч, прекомерна паша, миннодобивна дейност, бракониерство, замърсяване с твърди отпадъци и т.н. Устойчивото
управление на териториите и устойчивото
управление на човешката дейност са отговорни за поддържане и насърчаване на
политиката по опазване на видовете, местообитанията, екосистемите и ландшафта,
както и за драстично намаляване на отрицателното въздействие върху околната
среда.
В края на книгата – пета глава, се
разглежда необходимостта от създаване
на Балканска конвенция за устойчиво управление, развитие и използване на потенциала на планините в тази част на Югоизточна Европа на основата на положителния пример на действащите вече Алпийска и Карпатска конвенция. Създаването
на закони за планинските територии, както това е направено в много европейски
страни, е стъпка без която е немислимо
устойчивото развитие на тези територии.
Наистина, през последните години вниманието е обърнато към тях и, благодарение
на много проекти по различни програми,
се обмениха добри практики и се стигна
до идеята за създаване на Балканска конвенция. Необходимостта от нея е продиктувана и от значителните различия, които
съществуват между националните правни

системи, природните условия, разпределението на населението, селското и горското стопанство, състоянието и развитието на икономиката, обема на трафика и
естеството и интензивността на туризма в
планинските територии.
В заключителните материали се акцентира върху възникналата преди няколко години инициатива за изследване на
влиянието на глобалните промени върху
планинските системи. Тя е в основата на
създаването на Европейска мрежа, в рамките на която международното и интердисциплинарното научно сътрудничество
насочва своя интерес и усилия към изследване на планинските територии. От публикуваните материали в книгата е видно, че
планините в региона на Югоизточна Европа са изключително добър обект на проучване и създаването на изследователска
научна мрежа, по примера на изградената
вече Карпатска мрежа, би било възможно
с финансовата помощ от европейските
фондове, както и с участието на учени
и специалисти от страни извън ЮИЕ. В
този международен колектив ще участват
представители от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватско, Гърция,
Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия,
Словения и Турция и техните конкретни
дейности в един съвместен научен проект
ще са продиктувани от необходимостта
от съгласуваност между икономическите
интереси и екологичните изисквания и ще
са насочени към изследване влиянието на
глобалните промени върху планинските
територии от тази част на Европа с цел
опазването и устойчивото им развитие.
Книгата „Устойчиво развитие в планинските региони на Югоизточна Европа“ няма претенциите за изчерпателност,
тъй като синтезира само първоначалните
съвместни изследвания в планинските територии на ЮИЕ. Тя е доказателство за
едно изключително добро научно сътрудничество между специалистите от сходни
научни области от различни държави, което, вярваме, ще продължи и за в бъдеще.
Иванка Ботева
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ОРИГИНАЛНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТКАТА
НА УКРАЙНА1

Съвременна Украйна, появила се
като независим субект на политическата
карта на Европа през 1991 г., представлява
благодатно поле за политикогеографски и
геополитически изследвания. За българските учени тя e обект на специален интерес не само поради наличието на многобройна българска диаспора в Украйна, но
също и заради традиционните културноисторически, социални и икономически
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връзки между двете страни, между отделни техни градове и региони.
За интересуващите от проблемите
на съвременното развитие на тази страна издадената през 2010 г. монография
„Политическа география и геополитика
на Украйна“ (Політична географія та геополітика України) представлява значимо
научно събитие. Това е шестата авторска
монография на Мирослав Степанович
Днистрянски, доктор на географските науки, професор в Географския факултет на
Лвовския национален университет „Иван
Франко“. Тя е първото комплексно издание в областта на политическата география и геополитиката на Украйна.
Монографията съдържа 11 раздела.
Първите четири от тях имат теоретична и
методологична насоченост: I. Предметна
област на политическата география и геополитиката; II. Преглед на историята на
политикогеографските и геополитическите идеи; III. Теоретични основи на политикогеографския анализ на държавата; IV.
Методологични и методични основи на
политикогеографското изследване на държавата.
Интерес за читателя, незапознат с
историята на украинската геополитическа
мисъл, представлява критичният преглед
1
Д н і с т р я н с ь к и й, М. Політична гео
графія та геополітика України. Терпопіль, Изд.
„Навчальна книга – Богдан“, 2010, 339 с.

на появата на геополитически идеи на
украински учени в края на XIX – първата
половина на XX в. (с. 27–33). Сред тях се
нарежда името на икономгеографа Степан
Рудницки. В търсене на пътища за поефективна политикогеографска организация на Централно-Източна Европа, той
формулира идеята за основаване на Балтийско-Понтийска федерация, която би
могла да се противопостави на експанзията както на Русия, така също и на големите западни държави. По време на Първата
световна война същият автор защитава
идеята за приоритетност на националния
принцип при формирането на бъдещи
независими държави. През 20-те и 30-те
години на ХХ в. по проблемите на украинската национална идентичност активно
работи Юрий Липи, отдаващ приоритет
на връзките на Украйна със страните от
Черноморския регион. Отнасяйки се критично към част от тезите на пионерите на
украинската геополитика, например към
елементите на митологизация на древната украинска история, Днистрянски разглежда техните геополитически доктрини
като свидетелство за зрелостта на политическата мисъл на украинското общество.
Той може да бъде определен като съвременен продължител на научната и идеологическата линия за утвърждаване на Украйна като независим, вътрешно хомогенен и
пълноценен субект на политическата география и геополитиката.
Eдин от приноситe на автора в теоретико-методологичен план е разработената
методика за политикогеографско изследване на държавата. Освен класическите
характеристики, като географско положение, големина на територията, конфигурация, държавно устройство и др., предвид
етническата специфика на Украйна, Днистрянски обръща специално внимание на
етногеографската структура на държавата
и разработва авторска типология на страните в света според тяхната етнонационална структура (с. 47). Според съотношението на отделните етнически групи той
обособява седем типа страни. Съгласно
предложената типология, Украйна попада
сред страните, в които етносът, форми-

ращ държавата, представлява около и над
65 % от населението2, а териториалната
структура на останалите етнически групи
в тях има предимно некомпактен или дисперсно-смесен характер.
Следващите седем раздела представят разностранен и задълбочен анализ
и синтез на практическите проблеми на
възникването, еволюцията и, преди всичко, на съвременните структури и процеси,
характеризиращи динамиката на политическата география и геополитиката на Украйна: V. Украинската държавност, държавна територия, граници; VI. Държавнотериториално устройство на Украйна; VII.
Териториално-етнополитическа структура на украинското общество; VIII. Политикогеографско значение на междурелигиозните отношения в Украйна; IX. География на политическите партии в Украйна;
X. Вътрешната геополитика като средство
за оптимизация на териториално-политическата система на Украйна; XI. Външната геополитика на Украйна в контекста
на световните териториално-политически
процеси.
Проблемите от вътрешната геополитика на Украйна, които сравнително рядко
биват предмет на системно разглеждане
в политическата география, се съдържат
в раздел VI: анализ на конституционните основи на държавно-териториалното
устойство на Украйна, на политико-географските аспекти на функционирането
на столицата Киев и на висшите органи на
държавната власт, на проблемите в териториалната организация на въоръжените
сили и др.
С практико-приложна значимост се
отличава предложеното от автора етно
географско райониране на територията
на Украйна, поделена на 8 района: 1. Закарпатска и Черновицка област; 2. Волинско-Галицки район (Волинска, Ровненска,
Ивано-Франковска, Лвовска и Тернополска област); 3. Централен район (Виницка, Житомирска, Киевска, Кировоградска,
Според преброяването на населението
на Украйна от 2001 г. делът на етническите украинци е 77,8 %.
2
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Полтавска, Сумска, Хмелницка, Черкаска
и Черниговска област); 4. Донецки район
(Донецка и Луганска област); 5. Одески
район, обхващащ единствено територията
на Одеска област; 6. Централно-Причерноморски район (Николаевска и Херсонска област); 7. Днепровско-Харковски
район (Днепропетровска, Запорожска,
Харковска област); 8. Кримски район. В
извеждането на тази схема Днистрянски
се базира на комбинация от обективни
предпоставки: географско положение на
района, геополитическо значение, етнонационална и етнолингвистична структура,
характер на междуетническите отношения, степен на асимилация на етнонационалните малцинства и др. Днистрянски
подчертава, че обособените райони се
отличават с относителна етнополитическа
и етногеографска хомогенност, но не съвпадат с големите социално-икономически
райони и затова на настоящия етап не могат да изпълняват функцията на субекти
на териториално-политическите отношения (с. 211–220).
Що се отнася до териториално-политическата организация на съвременна
Украйна, Днистрянски определя като неоснователни идеите за федерализация на
страната или за създаване на окрупнени
административни райони, каквито се лансират постоянно в различни политическоикономически групировки. Като опасни
за вътрешната геополитика той определя
също идеите за автономия на големите райони, представялващи опасност за целостта на все още недостатъчно консолидираната държава (с. 267). Днистрянски прави
опит да опровеграе научните и идеологическите концепции, които хиперболизират въпросите за липса на етнонационална и политико-регионална хомогенност на
украинската държава, за вероятността от
политико-географско разцепление и поглъщане на отделни части от Украйна от
съседни държави, преди всичко от страна
на Русия. Например, анализирайки политическите функции на религиозно-териториалната ситуация в Украйна, авторът
подчертава, че различията в тази сфера не
са чак толкова драматични, за да се говори
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за принципна културно-цивилизационна
несъвместимост на отделните части на
страната, пропагандирана от субективните геополитически теории (с. 241).
Важни от практическа гледна точка
са анализите на Днистрянски в раздел XI,
отнасящи се до настоящето и бъдещето на
отношенията на Украйна с основни геополитически фактори в Евразия, като Русия,
ЕС и НАТО. Тези въпроси са важни предвид сравнително неотдавнашното постигане на украинската държавна независимост и чувствителността на украинската
геополитическа мисъл към участие в наднационални интеграционни структури. От
защитаваните тези в монографията личи,
че авторът е поддръжник на идеята за консолидирана и хомогенна украинска държава, с ясно заявени собствени интереси и
идентичност в международната политика,
с предпазливо формулирана геостратегия
за интеграция в икономически или военно-политически съюзи.
Днистрянски развива също някои хипотези от по-глобален геополитически характер. Например той говори за необходимост от усъвършенстване на международното право в областта на етнополитическите отношения, визирайки преди всичко
конкретизиране на принципа за право на
нациите на самоопределение и за неговото съгласуване с принципа за териториално-политическата цялост на държавите.
В този контекст, подчератава авторът, би
било целесъобразно, вместо абстрактното
право на нациите на самоопределение, поконкретно да се определи правото на етнонационалните общности да се превърнат
в субекти на териториално-политическите
отношения, в контекста на който държавното етнополитическо самоопределение
е най-висша (но не задължителна) форма
на териториално-политическа субектност
(с. 325).
Може да се твърди, че книгата на
Мирослав Днистрянски е ценна с няколко комплексни приноса. Част от тях я отличават от повечето монографии и университетски учебници по политическа
география и геополитика в страните от
Централна и Източна Европа. Първо, това

е концептуално-тематичната хомогенност на монографията, както и липсата на
структурни и стилистични недостатъци.
Второ, тя е основана на солидна научна
философия и методология, осъществена
чрез изпълнението на ясно формулирана
авторска методика и понятийно-терминологичен апарат. Трето, монографията
представлява интерес за чуждестранния
читател предвид възможността да се запознае системно с геополитическата мисъл на една от най-големите съвременни
европейски държави. Не е тайна, че геополитическото съзнание на Украйна е
сравнително слабо изследвано извън страната, тьй като в повечето случаи познанията в тази област са вторични, базирани
предимо на руски и англоезични научни
концепции и източници.
Правят впечатление също така логически издържаната структура на съдържанието, конструктивността и научната
коректност при представянето на изследователските резултати. Освен това „Политическа география и геополитика на Украйна“ съдържа 38 авторски географски
карти, 41 таблици и 2 фигури. Те успешно
допълват обширните текстови анализи с
актуална и разноостранна информация за
историческата политическа география на
Украйна, за нейното административнотериториално-устройство, за геополитическите аспекти на етнополитическата и
религиозната структура на украинското
общество, за географските особености в
дейността и влянието на политическите
партии, за избирателната активност на
гражданите и др.

Със сигурност част от тезите на Мирослав Днистрянски могат да бъдат оспорени от геополитици от страни като Русия,
Полша или Румъния, с които украинската
национална школа в политическата география има противоречия по редица въпроси от историко-териториален и етнополитически характер – например, позициите на автора относно етногенезиса на
украинския народ и историческия обхват
на украинската етническа територия, относно обособяването на украинска държавност в Средновековието или принципите на формиране на съвременните политически граници на Украйна като съветска
република веднага след приключването на
Втората световна война.
В заключение бих могъл да кажа,
че най-новата монография на Мирослав
Днистрянски може да изпълнява успешно
функцията на учебник за студенти по политическа география и геополитика на Украйна и да бъде извор на богато теоретично
и емпирично научно познание. Представеното в този кратък текст издание свидетелства не само за високата научна ерудиция
на Мирослав Днистрянски и за качествата
на автора да разработва и защитава новаторски и неконвенционални концепции,
но така също и за солидните методологични основи и научни амбиции на съвременната украинска обществена география.
Бих искал да изкажа благодарност на
д-р Виктория Пантилей за оказаната
любезна помощ.

Валентин Михайлов
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In Memoriam
ПРОФЕСОР ТОДОР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
(1943–2011)

През 2011 г., на 5 юни, от редиците
на географската колегия си отиде завинаги професор Тодор Кръстев – ярко изявена личност, отдала цялата си творческа
енергия на попрището на науката. Геоморфоложката общност се раздели с един
предан свой учен, който последователно и
упорито изкачи стъпалата на научната йерархия от теренен геолог-геоморфолог до
професор, научен секретар на Института
по океанология при БАН и завеждащ катедра „География“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“.
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Любовта към труда съпътства целия жизнен път на проф. Тодор Кръстев,
започнал от китния добруджански град
Тервел на 12.03.1943 г. В родния си град
той завършва основното и средното си образование, след което постъпва в СУ „Св.
Климент Охридски“, където завършва висшето си образование през 1966 г. с отличен успех – специалност География, с покъсна специализация по геоморфология и
картография.
Избрал трудния и отговорен научноизследователски и преподавателски
път в областта на физическата география,
карстологията и структурната геоморфология, проф. Кръстев всеотдайно и целеустремено им посвети близо половин век.
Преминал през учителското поприще, геолог-геоморфолог на обект „Ветово-Сеново“, Разградско, за търсене и проучване на
каолинови находища, научен сътрудник,
ст.н.с ІІ и І степен в Института по океанология, гр. Варна, и професор в ШУ „Еп.
Константин Преславски“, той оставя ярки
следи, които времето и забравата не могат да заличат. Неговите интердисциплинарни научни интереси са в областта на
геоложките и геоморфоложките критерии
при проучване на каолинови находища,
на актуални геоморфоложки проблеми на
погребания карст в Североизточна България, на палеогеографски предпоставки и
реконструкции за търсене на нефт и газ

в неантиклинален тип структури, на морската геология, геоморфология и океанология. Този негов нестихващ интерес към
решаването на актуални научни и практико-приложни проблеми в областта на науките за Земята проличава от ентусиазма
и въодушевлението, с които организира
десетките съвместни морски експедиции
с руски и украински учени в акваторията
на Черноморския басейн. Резултатите от
тях са публикувани в три монографични
труда: „Геолого-геофизические исследо
вания болгарского сектора Черного мо
ря“, 1980; „Нефтогазогенетические исс
ледовния болгарского сектора Черного
моря“, 1984; „Геологическая еволюция западной части Черноморской котловины в
неоген-четвертичное время“, 1990. За научноизследователската дейност на проф.
Кръстев получените данни и резултати
са изключително ценни. Затова по-късно
проф. Кръстев ги анализира и обобщава
във втората си докторска дисертация на
тема: „Структурно-геоморфоложко развитие на континенталната окрйнина от
българския сектор на Черно море“, която
успешно защитава през 1994 г.
През последните десетилетия неговите натрупани знания, опит и енергия
бяха целенасочено ориентирани към научно-преподавателска дейност. В своята
преподавателска дейност той отделя голямо внимание на: физическата география
на континентите, океаните, Черно море,
България и др. Научно-преподавателската
работа в ШУ „Епископ К. Преславски“ на
проф. Кръстев му наложи да пренасочи
геолого-геоморфоложките си изследвания
от акваторията на Черноморския басейн
към геоморфоложките феномени на палеокарста в Североизточна България. На основата на събрани нови данни и резултатите от старите проучвания върху погре-

бания палеокарст, проф. Кръстев, съместно със своята съпруга Тодорка Кръстева,
намери време да публикува интересния и
актуален за младото поколение геоморфолози монографичен труд: „Палеокарстът
и каолиновите находища в Североизточна
България“, 2003 г. Към тази богата научна
и научно-преподавателска дейност трябва
да изтъкнем отговорността, вниманието и
загрижеността на проф. Тодор Кръстев за
израстването на младите хора като личности и учени.
В България проф. Кръстев е бил член
на: Специализирания научен съвет по географски науки при ВАК; Академичния съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“; Националния комитет по география;
Съюза на учените в България и др.
Освен това проф. Кръстев е бил член
и на международни организации: Националното географско дружество (САЩ);
Комитета по геология и геофизика към
Международната комисия за научни изследвания на Средиземно море (CIESM) и
Комисията по морска география към Международния географски съюз.
Трудно е накратко да се представи
голямото научно наследство на проф. Тодор Кръстев. С няколко думи може да се
каже, че географската общественост загуби един изтъкнат учен, чийто пример на
изследовател, преподавател и общественик е за подражание. Неговите колеги от
департамент География към Националния
институт по геофизика, геодезия и география при БАН отдават почит и уважение
към неговото дело.
Дълбок поклон пред светлата му
памет!
Редакционна колегия
на сп. „Проблеми на географията“
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