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За необходимостта от съвременно 

електронно географско списание 

 

През последните две десетилетия публикуването на географски материали в научни 

списания у нас, от една страна, бе относително ограничено, а от друга, се увеличиха 

възможностите за публикации в чужбина чрез различни форми: списания, специализирани 

сборници от проведени конференции и други форуми, юбилейни сборници и др. 

Същевременно електронните списания постепенно заемат своето място като съвременна 

форма на комуникация. Все повече научни достижения и изследвания се публикуват 

именно в тях. Ето защо считаме, че появата на електронното списание „Географ” би 

допринесла още повече за разпространяването на географски знания и информация на 

различно ниво във виртуалното пространство.  

Независимо от трудностите от различен характер, у нас се провеждат сериозни и 

задълбочени изследвания в отделните подразделения на географската наука. Имаме 

желанието да подпомогнем този процес чрез създаването на електронно периодично 

издание, макар да осъзнаваме, че това не е лека задача. През последните години интензивно 

се пишат и защитават докторски дисертации, преподаватели се квалифицират в по-високи 

образователни степени. Списанието ще предоставя възможности за публикуване на 

авторски статии, отразяващи постигнатите резултати. На неговите страници ще се 

дискутират актуални теоретични проблеми и успешни практики в науката и образованието. 

Вярваме, че определен интерес ще представляват и научните съобщения в областта на 

родната и чуждестранната география, както и споделени разкази от пътешествия по света и 

у нас. Надяваме се да отразяваме точно и изчерпателно и географските събития в България, 

които за радост всяка година се увеличават. 

Изборът на името на списанието не е случаен. То е свързано със създаването и 

функционирането на Българския географски портал – Географ БГ (www.geograf.bg). Негови 

създатели са млади български географи, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Повече от две години те и техните приятели отделят лично време и средства за 

поддържането и развитието му. Както аз, така и другите колеги с удоволствие приехме 

поканата да участваме в редакционната колегия на новото е-списание „Географ”. Напълно 



 
6 

осъзнаваме, че за да може да изпълнява поставените цели, новото списание се нуждае от 

своите читатели и автори, от които очакваме активна подкрепа и участие в процеса на 

общуване по страниците на изданието. Нека си пожелаем „На добър път” и заедно поемем 

в необятните географски простори!  

 

проф. д-р Румен Пенин 

Главен редактор на е-списание „Географ” 
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ГЕОГРАФСКА НАУКА 

 

Имиграция и демографски промени в 

Европа 

 

Доц. д-р Георги Бърдаров 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: gburdarov@gea.uni-sofia.bg 

 

Процесите, които се случват днес в Европа вълнуват много хора по света. И те си 

задават въпроса как ще се промени континентът и какво го очаква през XXI в. А също така 

тези процеси пораждат и много страх в самите европейци. Много хора обаче не си дават 

сметка, че случващото се в момента в континента е резултат от множество количествени и 

качествени натрупвания на фактори, действали дълъг период от време. Ако гледаме само 

през призмата на днешния ден процесите са заплашителни за коренното европейско 

население, но причинно-следствените обусловености категорично показват, че това са 

естествени процеси. Те се дължат на комплекс от исторически, политически, икономически, 

демографски и екологични фактори. 

В продължение на повече от осем века Европа беше колелото, което движеше света 

напред. От Ренесанса, през Просвещението и Индустриалната революция до модерната 

епоха, Европа буквално теглеше света напред. Сега това колело е остаряло в прекия 

демографски смисъл. А по границите на континента се намира демографски младият, но 

беден, неграмотен, жаден както за реванш, така и за реализация, африкански и азиатски 

имигрант. Големият въпрос днес е ще намерят ли плоскост за съвместно съжителство и 

бъдеще остаряла Европа и младите, но необразовани африкански и азиатски имигранти, или 

ни очакват конфликти, сблъсъци и тероризъм, много по-страшни от случващите се днес. 

Едно такова бъдеще, което от камбанарията на 2016 г., изглежда доста вероятно, със 

сигурност ще донесе много страдание на континента и ще върне с години, ако не и с векове 

неговото развитие. Мнозина обвиняват за случващото се Европейския съюз и тъгуват за 
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епохата на национализма. Но удобно забравят, че точно дивият, краен национализъм потопи 

Европа в две жестоки, кървави войни. А просперираща Европа, с невиждано ниво на 

благосъстояние и оформяща се за първи път в света средна класа, се създаде благодарение 

на мира след Втората световна война и отворените граници за търговия.  

Новото лице на Европа много добре се илюстрира чрез опашките от млади африканци 

и азиатци пред миграционните служби във Франция, Великобритания, Нидерландия, 

Белгия и др. Колкото и да не ни харесва на нас европейците, при тези демографски 

тенденции до края на XXI в. Европа ще бъде все по-малко бяла, все по-малко християнска, 

все по-малко европейска (Бърдаров, 2012). И трябва да имаме предвид, че това се е случвало 

многократно в човешката история и на различни места. Включително и в Европа, 

достатъчно е да се спомним нахлуването на т.нар варварски племена в пределите на 

Античния свят, при Великото преселение на народите и пълната етническа промяна на 

Европа, след това. Не случайно една от най-известните книги на българския философ 

Цветан Тодоров е „Страхът от новите варвари”, в която авторът прави паралел между 

миграционните процеси и промените тогава и днес. 

А когато говорим за причинно-следствените връзки трябва да припомним, че всички 

култури и общества следват спираловиден път на развитие, при който се редуват периоди 

на възход и регрес. След достиженията на Античния свят Европа изпада в дълъг период на 

регрес (VII – XII в.), известен, като „мрачните векове от развитието на човечеството”. 

Следва новият възход от Ренесанса до модерната епоха. И съвсем нормално Европа, която 

достигна своя нов апогей през XIX в. сега тръгва по пътя на регреса. И пак в този контекст 

не бива да забравяме, че всичко на този свят се връща. След като в продължение на почти 

пет века Европа тероризираше, ограбваше и провеждаше геноцид в двете Америки, Африка 

и Азия през колониалния период, сега понася обратния удар на бедните. Защото в т.нар от 

европоцентристка гледна точка цивилизоване на Новия свят, Африка и Азия няма нищо 

цивилизоващо. Става въпрос за обикновено ограбване, унищожаване и геноцид. 

Достатъчно е да споменем пазарите за роби, избитото почти до крак индианско население, 

масовите гладни епидемии в Индия и Бенгалия, унищоженият напълно тасманийски расов 

тип. И в този контекст днес се опитваме да представим исляма като агресивна терористична 

религия, но забравяме, че в името на човеколюбеца Иисус са избити много повече хора, 

отколко в името на пророка Мохамед. Християнизирането на индианците в двете Америки 
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е ставало с Библия в едната ръка и с меч в другата. За съжаление насилието е инструмент 

на всяка световна религия, както и инструмент в ръцете на властимащите. Всяка религия 

обслужва на първо място икономически и политически интереси и едва след това 

духовните, каквото е основното ѝ предназначение (Бърдаров, 2012). 

Както вече споменахме, невижданото благосъстояние на Европа се постига след 

Втората световна война. Период, който френският философ Жан Фурастие нарича: 

„Тридесетте славни години, или Невидимата революция, от 1946 до 1975 г.”. Само между 

1950 и 1973 г. германският брутен вътрешен продукт на глава от населението нараства три 

пъти. БВП на Франция нараства със 150%. Именно втората половина на XX в. слага края на 

селската идилия в Европа, такава каквато е била векове наред, от Средновековието насам. 

До 50-те години на XX в. над 80% от доходите на европейците са отивали само за храна и 

алкохол. Собствеността, която са имали е наследството от родителите и полученото като 

подаръци на сватбата. А понятието „излишни доходи”, които да се инвестират в почивки, 

туризъм, приключения, материални придобивки, просто не е съществувало. Реално 

промяната е драстична и е в рамките само на едно поколение. И тя се илюстрира отлично 

чрез бума на супермаркетите, които са израз на новото консуматорско материално 

общество. До тогава стоките са се купували основно от кварталните бакалии, където всички 

са се познавали. В началото на 60-те години Франция има 49 супермаркета, в края - 1833! 

През 1957 г. едва 12% от домакинствата в Германия имали хладилници, в Италия – 2%! 

През 1950 г. италианците имали 342 000 автомобила, а двадесет години по-късно - над десет 

милиона (Джуд, 2012). 

Именно началото на европейското охолство поставя и началото на демографската 

криза и застаряването на европейското население. А това съвпада и с първата имиграционна 

вълна към континента поради разпадането на колониалната система. През XX в. в Европа 

се оформиха т.нар пет демографски феномена на индустриалната епоха, които създадоха 

сегашната демографска картина в континента. Първият от тях е „двудетният”, а вече и 

„еднодетен” модел на семействата. Знаем добре, че да се развива демографски едно 

общество на една семейна двойка трябва да се падат средно над 2,2 деца, а вече няма 

европейска държава с коефициент на детност над 2. В миналото е битувала 

„патриархалната” ценностна система, ориентирана към дом, семейство и повече деца, 

докато днес битува „консуматорско-материалната”, ориентирана към личностно развитие, 
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кариера, материални придобивки. Вторият феномен е „семейното планиране”. В 

развитите държави почти всички двойки вече планират колко деца и кога да ги имат, в 

зависимост от доходи, кариера, жилищни условия. В миналото броят на децата е зависел 

само от репродуктивните нагласи на родителите и това, колко от тях са могли да оцелеят 

при тогавашните санитарно-хигиенни условия и липса на медицинско обслужване. Третият 

феномен са „свободните бракове”. Над 70% от двойките в ЕС живеят на свободни начала, 

а поради ред психологически и социални причини „свободните бракове” са масово с по едно 

дете. Четвъртият демографски феномен са „късните бракове”. В демографията това 

понятие се отнася само за жените и е свързано с тяхната фертилна възраст (15 – 49 г.). Под 

„ранни” бракове се разбира сключените до 21 г. възраст на момичетата, а под „късни” 

сключените след 28 г. възраст. Колкото по-късно е сключен бракът, толкова по-късно идва 

раждането на първото дете и толкова по-малко време остава до края на фертилния период 

за второ и трето раждане. Защото на теория фертилната възраст при жените е до 49 г., но 

след 40 вече и забременяването, и раждането са по-трудни. Петият феномен е 

„доброволният отказ от поколение”. Не че чак толкова много хора се отказват да имат деца, 

но отлагат това във времето до момент, в който вече имат репродуктивни проблеми и не 

могат. В Европа състоянието на стерилитет при хора в активна възраст се определя като 

пандемия. Това се дължи на стресовия начин на живот, замърсяването на водата и въздуха, 

изкуствените храни, с които се храним. Дори в България, където имаме все по-намаляващ 

контингент младо население, над 75 000 двойки в активна възраст искат да имат деца, но не 

могат (Бърдаров, 2012). 

Всичко казано до тук добре се илюстрира чрез коефициента на фертилност в Европа. 

Както виждаме от табл. 1 има само една европейска държава с коефицент на фертилност – 

2, Ирландия, но там причината е специфична етнополитическа и религиозна, заради 

многовековния конфликт между протестанти и католици. При всички други европейски 

държави той е устойчиво под 2. Има още една интересна особеност. През цялата писана 

история южноевропейските държави, поради темперамента на населението си, природно-

климатичните условия, излаза на Средиземно море, са имали по-висока раждаемост от 

северноевропейските. Днес за първи път е точно обратното. Основната причина е силното 

застаряване на населението в южните части на континента. Дори преобладаващо 

мюсюлманска Албания, която допреди 30-ина години имаше африкански стойности на 
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раждаемост, днес е с коефициент на фертилност 1,5. По прогнозни данни съвсем скоро 

Италия ще стане първата държава в света, в която на една семейна двойка ще се пада средно 

под 1 дете. За съжаление България ще е следващата. Този процес е част от световната 

тенденция за постепенно свиване на популацията на европеидната раса. Ако през 1950 г. тя 

е заемала 27,98% от населението на Земята, днес е около 16%, а се очаква през 2060 г. да 

падне под 10%. Като всичко това е резултат от ниските репродуктивни нагласи и 

променената ценностна система на бялото население на планетата. 

 

Табл. 1. Тотален коефициент на фертилност в избрани европейски държави (2013 г.) 

Държава КФ Държава КФ 

Исландия 1,9 Испания 1,5 

Дания 1,7 Гърция 1,4 

Швеция 1,7 Италия 1,2 

Ирландия 2 Албания 1,5 

Германия 1,4 Чехия 1,3 

Австрия 1,4 България 1,2 

Източник: Eurostat. 

 

Всичко казано до тук можем да обрисуваме с думите - Европа в капана на 

„необходимата имиграция”. Доказателство за това е и процента население на 65 и повече 

години в страните от ЕС. 

Както виждаме вече имаме две европейски държави, Германия и Италия, в които това 

население е над 20%, а при една трета от тях е близо до 20%. И 65 дори не е началната за 

пенсиониране възраст! 

Този процес можем да определим като безпрецедентно застаряване на европейското 

население в рамките само на век. Много малко хора си дават сметка, че реално тези промени 

се случиха за по-малко от сто години. В цялата човешка история, включително и в Европа, 

средна продължителност на живота около 50 години се е приемала за нормална. Днес, ако 

тя е под 80 години, го приемаме за необичайно и за белег за неразвитост на държавите. 



 
12 

 

Фиг. 1. Население на 65+ години в ЕС и Европа, източник: Eurostat 

 

Колкото и невероятно да ни звучи, но в началото на XX в. в най-развитите държави в 

Европа, тези, които са носителите на индустриалната и технологичната революция, 

средната продължителност на живота е варирала около 40 - 45 години. Днес е двойно по-

висока и продължава да нараства. А при една от най-застарелите нации, испанската, 

повишението е почти три пъти, от 34,3 на 81,2 г.  

Тези данни се затвърдяват и от промените в средната възраст на населението в 

европейските страни. 

 

Табл. 2. Сравнителна средна продължителност на живота в избрани европейски държави – 

1900/2011 г. 

Държава 1900 2011 

Австрия 38,6 г. 79,8 г. 

Германия 45,1 г. 80,1 г. 

Италия 43 г. 81,8 г. 

Гърция 38,8 г. 80 г. 

Унгария 37,4 г. 74,8 г. 

Франция 46,8 г. 81,2 г. 

Испания 34,3 г. 81,2 г. 

Източник: htpp://www.ajcn.org/  
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Фиг. 2. Средна възраст на населението на страните в Европа за 2008 г. и прогноза за 2060 г., 

Източник: Eurostat. 

 

Към 2008 г. средната възраст на населението в ЕС е вече над 40 години и продължава 

да нараства, като се очаква, към 2060 г. да е близо 50 години (47,9 г.). А ще има вече и 

държави, като Словакия, Полша, Румъния, Литва, България, Италия, Чехия, където средната 

възраст ще превишава 50 години! И това, с изключение на Италия, са все държави, които 

не приемат масово бежанци понастоящем. Така виждаме как само в рамките на век и 

половина Европа преминава от средна продължителност на живота под 50 години до средна 

възраст над 50 години!  

Според демографските прогнози на ООН европейците трябва да разчитат все повече 

на имигранти, за да си плащат пенсиите. Единственият начин за повечето страни от ЕС, за 

да запазят съотношението работещи-пенсионери без увеличаване на имиграцията е да се 

увеличи драстично пенсионната възраст. Според прогнозите Италия се очаква да загуби 

28% от населението си до 2050 г. За поддържане на съотношението работник-пенсионер тя 

се нуждае от 6500 имигранта на 1 млн. ж. (377 000 годишно), в противен случай пенсионната 
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възраст трябва да нарастне на 77 г. Без имигранти населението на ЕС до 2050 г. се очаква 

да намалее с около 65 млн. д., което означава, че пенсионната възраст трябва да се повиши 

на 73-74 г. 

В същото време африканските и азиатските държави, които ограждат като пояс 

Европа, в момента преживяват своя демографски взрив и в тях се акумулира много младо 

население. Това поставя Европа под много силния демографски натиск на Африка и Азия. 

 

Табл. 3. Демографски показатели в избрани страни от Африка и Азия (2011 г.) 

Държава Тотална фертилност 
Естествен прираст 

(‰) 

Население до 14 г. 

(%) 

Мароко 3,1 14,5 27,8 

Либия 3 20 32,8 

Египет 3 19,5 31,8 

Мали 6.4 32 49 

Судан 4,9 25,1 42,1 

Сирия 2,9 19,9 35,2 

Палестина (Газа) 4,7 32 43,9 

Източник: Census. 

 

Виждаме драстичната разлика с Европа, а това са държави, които или са в 

непосредствена близост до нашия континент или отдават най-много мигранти за него. При 

тоталната фертилност разликата е от близо два пъти в полза на Либия, Египет, Мароко до 

четири пъти в полза на Мали. При нулев или съвсем леко положителен естествен прираст 

за европейските държави той в Африка и Азия варира от 14,5‰ за Мароко до 32‰ за 

Мали!!! При среден дял на населението до 14 г. от 17-18% за Европа, той достига до 

стойности, надхвърлящи 40% за Мали, Палестина, Судан. Само за периода 1950–2050 г. се 

очаква населението в развиващите се държави да нарастне от 1,7 млрд. д. на 7,9 млрд. д.., а 

за Субсахарска Африка от 184 млн. д. на 1,9 млрд. д. Има държави като Кения, Етиопия, 

Уганда, където прирастът на населението за период 2000 – 2050 г. се очаква да е над 100%. 

За Кения – 127%, където населението ще нарастне от 30,5 млн. на 66,1 млн. д., 246% за 

Етиопия, от 64,2 млн. на 238,2 млн. д. И фрапиращите 302% за Уганда, където населението 

ще се увеличи от 23,9 млн. на близо 100 млн.д (96,3 млн. д.). Европа е оградена от пояс 
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държави с много младо население и продължаващо високи нива на раждаемост. Най-

близкият пояс държави до нас - северноафриканските Египет, Тунис, Либия, Алжир, 

Мароко, имат двойно по-ниска средна възраст – 20–24 г. Но държавите южно от тях и в 

Близкия изток са със средна възраст 14–20 г. Държави, които отдават емигранти, като Мали, 

Нигер, Бенин, са със средна възраст на своето население около 16 г. Това означава наистина 

акумулиране на свръхмного младо население при неработещи икономики, много висока 

младежка безработица, ширеща се бедност, корумпирани диктаторски режими и множество 

военни конфликти. Няма как това население да бъде удържано по родните си земи. Особено 

при сегашните информационни технологии, средства за комуникация и транспортни 

възможности. Те знаят, че единственият им шанс за оцеляване е паническото бягство към 

Европа. Колкото и да се опитват популистки десни националистични партии в Европа да 

изкарат сегашната мащабна миграционна вълна като насочена с политически цели да се 

дестабилизира Европа, тя е породена от невъзможните условия за живот в родните страни 

на тези хора. За което изцяло са виновни колониалните европейски сили. И трябва да имаме 

предвид, че за сега Европа е ударена само от азиатската миграционна вълна и малко от 

Северна Африка, тепърва предстои мощната африканска вълна. Тя допълнително ще се 

интензифицира от приближаващият недостиг на вода в Африка. Вече има обширни 

територии с остър недостиг на питейна вода, а при този демографски взрив положението 

ще стане неконтролируемо. За тези хора вече ще е въпрос на физическо оцеляване да 

избягат и достигнат Европа. По данни на ООН и Световната банка, за да функционира 

нормално човешкият организъм се нуждае от 1700 до 2500 m³ вода годишно, между 1000 и 

1700 m³ говорим за воден стрес, а под 1000 m³ за водна катастрофа. През 1990 г. вече има 

африкански държави, които са във водна катастрофа, а по прогнози до 2025 г. две трети ще 

са под воден стрес, а една трета във водна катастрофа. Включително Уганда се очаква да е 

под воден стрес, а видяхме вече прогнозите за ръста на нейното население. Няма начин тези 

хора да бъдат задържани в обезводняващите се земи. Те са готови с цената на всичко, дори 

на собствения си живот, да стигнат до Европа (Bardarov, Vakova, 2011). Не случайно 

ставаме постоянно свидетели на претъпкани корабчета и гемии, които прекосяват 

Средиземно море. Само за 2014 г. в него загубиха живота си над 3500 африкански и азиатски 

имигранти. За това няма как тази миграция да бъде заклеймена като „умишлено насочена”. 

Тя е породена само от едно, от наистина крайното отчаяно положение на милиони млади 
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африканци и азиатци в родните им държави. През цялата съвременна история САЩ винаги 

са били най-големият реципиент на имигранти. От началото на XX в. това вече е ЕС. За 

2000–2004 г. имиграцията към САЩ е 3,3‰, а към ЕС - 4‰, и продължава да нараства. 

Всичко това поставя Европа под много силния демографски, социален и културен натиск 

на имигрантите.  

В момента населението на ЕС е около 500 000 000 д., като това, което е с неевропейски 

произход е около 50 000 000 д. , или почти 10%. Данните обаче са за 2013 г., т.е. преди да 

започне наистина мащабната имиграционна вълна. Още тогава се говореше, че нелегалните 

имигранти в ЕС са между 2,8 и 6 млн. д. Сега едва ли някой би се наел да определи колко 

са. Тук е мястото да отбележим, че Европа, и в лицето на институциите, и в лицето на 

населението си се държи неадекватно спрямо случващите се процеси. Навсякъде цари 

масово удивление от мащабите на миграционната вълна. Сякаш тя е свъсем неочаквана, но 

в предвид на всичко случващо се в демографски, политически, икономически и климатичен 

план в Африка и Близкия изток тази вълна спокойно можеше да се предвиди. И тя се 

предвиди още през 2007 г. (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Картосхема на потока мигранти към Европа, източник: ООН 



 
17 

Както виждаме от фиг. 3, още през 2007 г. ООН предвиди по над 1,5 млн. имигранти 

от Азия и Африка годишно. Тогава тази прогноза бе приета с насмешлив скептицизъм. 

Статистика за миналата година отчете точно 1,5 млн. имигранти, влезли в ЕС. 

Това, за което обаче трябва да се говори са миналите, случващите се и предстоящите 

сблъсъци по оста коренни – „нови” европейци. И за тях в момента Европа реагира така 

сякаш не ги е очаквала. Но при тези мащаби на миграцията те бяха съвсем предвидими. Още 

през 2006 г. във Франция, Германия и Белгия имаше такива сблъсъци. В публикация от 2010 

г. (Бърдаров, 2010) авторът ги определя като „началото на края”. Краят на Европа такава, 

каквато я познаваме, такава, каквато беше близо осем века, от Ренесанса насам. Последните 

терористични актове от 2014, 2015 и 2016 г. обаче показват, че напрежението ескалира 

много бързо. Показват също, че Европа не може да справи с положението. Когато имаме 

такава мащабна миграционна вълна няма как да бъдат филтрирани мигрантите. Много 

трудно могат да бъдат отделени истинските бежанци от конфликтните зони от останалите 

имигранти. И заедно с тази вълна влизат и се инфилтрират в Европа стотици радикално 

настроени мюсюлмани, склонни към терористични действия. Като добавим и вече 

живеещите в Европа картината става съвсем мрачна. Европа вече е във война. Война с 

неясен изход и най-вече неясна продължителност. Тя няма нищо общо с конвенционалните 

войни, в които лесно можем да разграничим „добри” от „лоши”, „нападатели” от 

„нападнати”. Сега всеки на улицата, във всеки европейски град може да се окаже терорист. 

Никой никъде не е защитен от такива нападения. Да не говорим, че тероризмът може да 

придобие чудовищни размери чрез атаки срещу атомни електроцентрали, бактериални 

замърсявания на вода, водоеми и храни, кибер атаки и под. 

Случката с нападнатите жени по Коледа в Кьолн, дори да е умишлено предизвикана 

агресия показа, че дори в една икономически силна и подредена Германия силите на реда 

са безпомощни срещу такива действия. А това вече е симптоматично за състоянието на 

Европа. Тръгне ли се обаче по пътя на конфронтацията Европа не я очаква нищо добро. 

Противопоставянето на религиозно ниво, между две толкова сходни и близки религии, като 

християнството и исляма, може да доведе само до саморазрушаване на Европа. Достатъчно 

е да припомним случилото се при трите юговойни, от разпадането на Югославия, през 90-

те години на XX в. И особено измеренията на човешката трагедия в Босна. Там, където 

близо век живяха, като братя, хървати, сърби и бошняци. Всъщност един етнос, славянски, 
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с три религии – източно православие, католицизъм, ислям. Хора, които деляха хляба, 

болката, любовта и страданието си. Хора, които живееха врата до врата, праг до праг. Хора, 

които имаха хиляди „смесени” бракове. В Босненската война имаше над 100 000 загинали, 

няколкостотин хиляди осакатени, между 20 и 50 000 жени, подложени на систематични, 

серийни изнасилвания, в печално известните „секс” лагери. Ако виждаме и искаме 

бъдещето на Европа по този начин тогава нека вървим по пътя на конфронтацията. Но 

трябва да сме наясно, че никой няма да е предпазен и защитен от насилието. След като дори 

в градове, символи на европейската цивилизация, ред и икономически просперитет, като 

Париж, Лондон, Брюксел, Кьолн, Мюнхен, не могат да защитят населението си, какво 

остава за останалите части на континента. Връщането на митническия контрол едва ли ще 

спре имигрантите. Изграждането на гранични стени, вдигането на телени огради и 

въоръжените военни или паравоенни формирования по границите само ще върнат 

континента векове назад. Това, което трябва спешно да се направи са мащабни инвестиции 

в икономиките на африканските и близкоизточни държави, спиране и превенция на 

конфликтите там и стимулиране на образованието и заетостта. Защото е ясно, че никой не 

би напуснал дома си, ако има нормални условия за живот, реализация и създаване, и защита 

на семейството си. Въпросът обаче вече е има ли Европа, в лицето на политическите си 

лидери и институции, волята и най-вече свободата да предприеме такива мерки. Защото 

държавите и политиците все повече са заложници на тесни, като мироглед, но мащабни като 

размери и териториален обхват транснационални корпоративни интереси. А те не се 

интересуват нито от цената на човешкия живот, нито от бъдещето, както на Европа, така и 

на света. Там значение имат само икономическите интереси. 

Каквото и да е бъдещето, дългосрочни, дори и средносрочни прогнози е много 

рисковано да се правят, защото в момента светът се променя изключително бързо. 

Динамиката на живота е невероятна и няма аналог с нищо в миналото. Технологиите се 

променят и усъвършенстват буквално за минути и секунди. Дори ако върнем колелото на 

времето назад само с 20 години – до 1996 г., ще установим колко много са се променили 

технологиите и нашия живот за този изключително кратък отрязък от време. 

Когато се задава въпросът какво трябва да правят европейците в сегашната ситуация 

възможният отговор е - трябва да се адаптират към новите условия. Защото цялата човешка 

история и дори еволюционната теория за произхода на човешкия род ни показват, че 
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оцеляват и просперират не най-силните, не най-богатите, дори не и най-умните, а най-

адаптивните към променящите се условия.  

За това вместо от паника и агресия, които ще породят само още по-силна ответна 

агресия, Европа се нуждае от разбиране на същността на съвременните процеси. До края на 

XXI в. Европа ще бъде все по-малко бяла, европейска и християнска и ние трябва да се 

адаптираме към тези условия. При сегашните технологии, транспортни средства и средства 

за комуникация светът ще бъде все по-глобален, все по-пъстър от смесването на етноси, 

религии, хора, все по мултикултурен. Колелото на историята никога не се е връщало назад. 

Няма да се върне и сега. Нищо не е нито идеално добро, нито идеално лошо. Нищо в 

обществения и политическия живот не е вечно. Няма да бъдат вечни и нациите. И в същото 

време нищо не изчезва, то само се трансформира в нещо ново, което носи част от белезите 

на предишното. Това е Бъдещето! 
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Око да види, без ръка да пипне – 

дистанционните изследвания на Земята 

 

Ас. д-р Евгения Сарафова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

e-mail: evgenia@geograf.bg 

 

Когато днес разглеждаме стари картографски произведения, често недоумяваме как 

древните картографи са успявали да изобразят земните контури върху своите произведения 

– карти и глобуси, без да използват други средства за работа, освен своето въображение и 

художнически умения. След векове на развитие и прогрес днес технологиите преобразяват 

географията и спътникови данни и изображения се използват широко за наблюдение на 

атмосферните процеси и явления, промените в земеползването, в земеделието, за 

управление на инфраструктурата, анализ при природни бедствия и др.  

Според общоприетото определение дистанционните изследвания (наблюдения) на 

Земята представляват методи за получаване на информация за обекти, процеси и явления, 

без да се осъществява пряк контакт с тях. Според Мардиросян (2003), изследванията на 

Земята от Космоса представляват дистанционно получаване на информация за вида, 

състоянието и поведението на природните образувания и антропогенните обекти на Земята. 

Вацева (2015) вижда дистанционните методи на изследване като важен източник на данни 

за картографиране и мониторинг на промените на земната повърхност. 

 

Фиг. 1. Заснемане на земната повърхност от сателит 
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Както човешкото око се явява сензор, който „заснема” заобикалящия ни свят и предава 

информацията на мозъка, така и сензорите, монтирани на сателити, самолети или други 

носители, представляват своеобразни очи, които предават изображения към центровете за 

получаване на данни на Земята. Сензорите могат да бъдат позиционирани на изкуствени 

спътници (сателити), самолети, безпилотни летателни апарати и др. 

Нашето зрение ни позволява да виждаме света около нас и да възприемаме обектите 

в него, но ако се вгледаме в целия електромагнитен спектър (фиг. 2), лесно можем да 

разберем всъщност колко малка част от електромагнитните вълни улавя нашият „сензор” – 

очите. Благодарение на развитието на науката и технологиите в последните десетилетия 

стана възможно да надникнем и в останалите части от спектъра и да погледнем на Земята 

от съвсем различна гледна точка. Това, което може да се види по този начин е изумително 

– например зелените растения не са просто зелени, те отразяват 40 – 50% от падащата 

слънчева енергия в диапазона 0,7 – 1,3 µm и това е техен отличителен белег, който може да 

бъде заснет от Космоса. Тъй като листната структура е много разнообразна, при 

растителните видове измерванията в този диапазон позволяват разграничаването на 

отделните растителните видове. Ето как чрез заснемане от Космоса можем да разберем 

какви видове растат в гората и дали тя е здрава или не. 

 

Фиг. 2. Електромагнитният спектър (отгоре) и видимата за човешкото око област (отдолу). 

Нашите очи виждат съвсем малка част от вълните, които са познати на науката днес.  
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Фиг. 3. Карта на наличието на водна пара в тропосферата над океаните, получена от Advanced 

Microwave Scanning Radiometer-Earth (AMSR-E), чрез използване на вълни от микровълновата част 

на електромагнитния спектър 

 

 

Фиг. 4. Областите от електромагнитния спектър, в които заснемат сензорите от програмата 

на НАСА Landsat 7 и Landsat 8. С цветните правоъгълници са означени каналите, в които 

съответните сензори (OLI, TIRS и L7 ETM+) заснемат, както и техният номер. Видимата за 

човешкото око част е в лявата част на схемата, където се намират и съответните канали, 

заснемащи в синята, зелената и червената видима област от спектъра. 
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Благодарение на дистанционните изследвания днес можем да виждаме обекти, 

процеси и явления на Земята, които са невидими за човешкото око. Това е така, защото 

сензорите заснемат не само във видимия диапазон, а и в различни части от невидимата за 

нас част на спектъра – инфрачервената, ултравиолетовата, микровълновата и др. (фиг. 3).  

В началото на XXI в. се достигна до нов етап в наблюдението на Земята от Космоса 

чрез пускането в експлоатация на редица сателитни програми, като Landsat (фиг. 4), 

IKONOS, QuickBird, SPOT и др. Изображенията, получени от тях, предоставят много 

подробни и точни данни и се прилагат в много сфери на науката и бизнеса. 

 

Защо е важно да наблюдаваме Земята от Космоса? 

Дистанционните наблюдения на Земята ни дават нещо уникално и много ценно – да 

погледнем отстрани планетата, на която живеем. Благодарение на тези изследвания са 

открити много неизвестни досега факти за нея, направени са важни научни открития и са 

картографирани много прецизно места, на които човешки крак все още не е стъпвал. 

Приложенията на дистанционните изследвания са много разнообразни и достигат 

всички сфери на науката, технологиите и дори изкуството: 

  Наблюдение на времето и потенциално опасните атмосферни явления 

Да следим приближаването на ураганите и тайфуните допреди няколко десетилетия 

бе предизвикателство, а днес това е част от ежедневието на много хора, живеещи в 

потенциално застрашените от преминаването им места. През 1975 г. е пуснат в 

експлоатация първият метеорологичен сателит GOES-1 – Geostationary Operational 

Environment Satellite (GOES-1), който събира данни за вятъра, температурата и други 

атмосферни показатели. От тогава до сега е извървян дълъг път, като днес получаваме 

много по-подробна и прецизна информация от сателитите GOES-12, 13, 14 и 15.  
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Фиг. 5. Ураганът Катрина, заснет от сателита GOES-12 на 28 август 2005 г. Снимка: NASA, 

Landsat Science Website. 

 

Благодарение на метеорологичните сателити прогнозите за времето днес са много 

точни, а предсказването на бедствия и спасяването на човешки животи – напълно възможно. 

 

  Откриване на находища на полезни изкопаеми чрез хиперспектрални сензори  

Всеки един минерал, който съществува в природата, притежава свой собствен  

„пръстов отпечатък”, чрез който може да бъде идентифициран при заснемане от Космоса – 

това е неговата уникална спектрална крива, която може да бъде регистрирана от сензора. 
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Фиг. 6. Сателитна снимка на мината за добив на мед Ескондида, Чили в дясно и спектрални криви 

в ляво, Сателитна снимка: ASTER. 

 

  Прецизно до сантиметри картографиране на земната повърхност чрез 

LiDAR лазери  

Тази технология измерва разстоянието от сензора до всеки един обект, разположен в 

заснеманата област и като финален резултат се получава облак от точки, чрез който 

заснетата повърхнина отразява напълно действителността. 
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Фиг. 7. 3-D картографиране на мост в Ню Орлианс, заснет на 31 август 2012 г. Щатските служби 

използват тази технология, за да анализира зоните в Мисисипи и Алабама, които са засегнати от 

наводнението, причинено от урагана Айзък.  

 

  Разходка до най-отдалечените места на планетата чрез безплатни приложения, 

като Google Earth, Wikimapia, Bing Maps и OpenStreetMap 

Google Earth направи спътниковите изображения популярни и ги въведе в нашето 

ежедневие. Днес всеки от нас може да се разхожда почти навсякъде по Земята, като просто 

навигира чрез мишката на своя компютър. Помислете колко налудничава би изглеждала 

дори мисълта за подобно нещо само преди 20 години. 

 

 

Фиг. 8. Google Earth е най-популярният безплатен софтуер за преглед на спътникови изображения. 

 

  Откриване и контрол на петролни разливи 
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Използването на спътникови изображения при опазването на природата е от ключово 

значение, особено когато става дума за океанските и морските води, в които директно 

наблюдение не може да бъде осъществявано. Чрез спътникови данни разливите могат да 

бъдат следени, а действията по тяхното премахване – бързо координирани и осъществявани. 

 

 

Фиг. 9. Огромно нефтено петно в близост до делтата на река Мисисипи, САЩ. Изображението е 

заснето на 17 май 2010 г. 

 

  Помощ при разследването на самолетни катастрофи 

Около Земята обикалят стотици сателити, от които понякога зависи получаването на 

информация за местонахождението и състоянието на паднал самолет, когато се случи 

нещастен инцидент. През 2014 г. например компанията Digital Globe, която оперира с едни 

от най-популярните сателити, предоставящи изображения за цял свят, направи голяма 

кампания във връзка с търсенето на изчезналия малайзийски самолет. Те направиха уебсайт, 

в който бяха качени хиляди изображения на Индийския океан, заснети в мига на 

изчезването на самолета, а потребители от цял свят участваха като доброволци в 

преглеждането на милионите квадратни километри вода, с надеждата самолетът да бъде 

открит. 

Такива кампании продължават и в момента на адрес http://www.tomnod.com/, като 

всеки може да се включи доброволно и да помага при търсене на обекти, предмети и хора в 

http://www.tomnod.com/
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сателитни снимки, които са заснели места, претърпели катастрофи или бедствия – преминал 

ураган, тайфун, наводнение и т.н.  

 

  Изследване на промените в земното покритие 

Земното покритие представлява физическият материал, който се намира върху 

повърхността на Земята. Понятието включва тревна покривка, асфалт, гола земя, водни 

площи и всичко останало, което покрива планетата. В България са реализирани изследвания 

в тази насока по Националния проект „Корине земно покритие” през 1990 г., 2000 г., 2006 

г. и 2012 г. Чрез него се изследват настъпилите промени и тяхното въздействие върху 

околната среда. 

 

 

Фиг. 10. Земното покритие на България, според данните от проекта „Корине земно покритие” 

2009 - 2010 

  Реакция при бедствия и аварии 
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В последните няколко години страната ни бе застигната от немалко бедствия, като 

най-силен отпечатък оставиха наводненията през 2014 г., които отнеха живота на много 

хора. Благодарение на спътниковите изображения можем да предвиждаме бедствията и да 

реагираме преди те да са се случили. 

 

 

Фиг. 11. Засегнатите от наводнението през юни 2014 г. площи в град Варна , Данни: програма 

Copernicus, Европейска комисия. 

 

Тъй като пътят на водата следва правилата на гравитацията, чрез моделиране с 

Географски информационни системи и данни от дистанционни изследвания лесно могат да 

се предвиждат такива бедствия и да бъдат осъществявани меропроятия по тяхната 

превенция, особено, когато се вземат предвид и фактори, като обезлесяването, почвената 

покривка и др., които също могат да се получат чрез заснемане на територията. 

Много често изображения се използват и в борбата с пожари, тъй като чрез тях може 

да се надникне под дима и да се види каква е ситуацията на терена (фиг. 12). Това е особено 

ценно в случаите, когато пожарът е възникнал в труднодостъпни терени. 
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Фиг. 12. Хиперспектрални изображения на пожарите в Тусон, САЩ от 3 юли 2003 г. 

Изображението, заснето в късовълновия инфрачервен диапазон, показва засегнатите от пожара 

територии, а пушекът в тази част на спекъра е невидим. 

 

  Откриване на археологически находки 

В природата правилни форми не съществуват, а когато такива се забележат на място 

с потенциално налични археологически обекти под земята, то може да се предприемат 

действия по тяхното теренно изследване. Както по целия свят, така и в България, са 

направени множество открития на нови археологически обекти чрез използването на 

спътникови изображения. 
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Фиг. 13. Изображение, което показва разликите в растежа на растителните видове в земеделска 

площ, причинени от останките на древно селище, което лежи отдолу. 

 

Дистанционните изследвания в средното и висшето образование 

 

Дистанционните изследвания могат да обогатят учебното съдържание в средните и 

висшите училища, така че да провокира логическото мислене и въображението на 

учениците и студентите. 

Това може да стане, като се приложат иновативни подходи към изучаването на 

учебния материал, като например: 

  Изучаване на влиянието на човека върху околната среда чрез използване на 

сателитни снимки на райони с бърза урбанизация или места, където се наблюдават големи 

промени в земното покритие; 

  Изучаване на природни бедствия, чрез проследяване на причинно-следствените 

връзки, водещи до възникването им (напр. обезлесяване -> ерозия -> обилни валежи -> 

наводнение), както и значението на човешкия фактор за това; 

  Изучаване на релефните форми; 

  Географска математика – упражнения по алгебра, геометрия, моделиране, проценти, 

чрез използване на математиката, която се намира във всяко изображение (пиксели, 

стойности, взаимоотношения между тях). 
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Разнообразяването на учебните занятия със съвременни и технологични методи е едно 

от най-важните предизвикателства, пред които е изправена образователната система в 

страната, от което зависи както качеството на самото обучение, така и ефектите от него 

върху икономиката на България в последствие. 

Приложенията на технологиите за дистанционно заснемане на Земята са практически 

безгранични и единственият лимитиращ фактор са познанията, уменията и въображението 

на хората, които ги използват. Данните от дистанционни изследвания позволяват науката 

да погледне на планетата ни от нова перспектива. Това разкрива необятни нови хоризонти 

и научни дисциплини и само от нас зависи какви ползи за човечеството можем да извлечем 

от тях. 
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Самовъзстановяване на ландшафтите (по 

примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и 

прилежащите им части от Предбалкана) 

 

Ас. д-р Мария Петрова 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 

e-mail: petrova.mariq@gmail.com 

 

Естественото възстановяване на ландшафтите в изоставени територии, подложени в 

една или друга степен на антропогенно влияние, е предмет на научна интерпретация в 

множество чужди и български физикогеографски публикации. Тази проблематика заема 

важно място в географските изследвания в Германия (Stähr, 2013), Испания (Schmitz et al., 

2003; Calcerrada and Perry, 2004), Италия (Bracchettia et al., 2012), Швейцария и други 

европейски страни. Актуална е и в страни от други континенти като Чили (Díaz, 2011), 

Израел (Milgrom, 2008) и др. В рускоезичната географска литература такива процеси са 

известни като ренатурализация. Този термин влиза в употреба през 70-те години на XX в. и 

до днес се използва от редица автори като Г. Е. Гришанков и Е. М. Захарченко (1980), И. П. 

Ведь и О. В. Исаенко (2003)  и др. Терминът самовъзстановяване в нашата литература се 

използва от автори като А. Велчев, Н. Тодоров, Р. Пенин  (Велчев, Стойчев, 1981; Велчев, 

Тодоров, Пенин, 1992) и други. М. Данева (1989) използва термина ренатурализация, а Г. 

Петров (2007, 2009) – деантропогенизация. В настоящото изследване се възприема 

терминът „самовъзстановяване” на ландшафтите.  

Процесите на самовъзстановяване са характерни за територии, в които интензивно 

стопанско усвояване е последвано от различни по продължителност периоди на 

антропогенно „разтоварване” и стопански застой. Една от тези територии в страната ни 

е рамкирана от водосборите на реките Янтра, Дряновска и Белица и обхваща 

северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им 

части от Предбалкана. Именно тази територия е обект на настоящото изследване.  

Установяването на същността и степента на изменение на естествените ландшафти 

вследствие на антропогенна дейност е неделима част от изследването на тяхното 
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съвременно състояние. В последно време нараства броят на научните разработки, свързани 

с изучаване на антропогенното използване на природните комплекси, което се явява важно 

звено при изследване процесите на тяхното самовъзстановяване. 

 Във връзка с антропогенизирането на района и отслабването на антропогенното 

натоварване по-голямо значение се отдава на динамиката в броя на селското население, 

даваща представа за темпа, с който протичат процесите на обезлюдяване в изследваната 

територия. За целта сме направили извадка на данни от Националния регистър на 

населените места на Националния статистически институт (НРНМ на НСИ) за броя на 

населението в населените места в изследваната територия за периода 1934 (годината с най-

голям брой население в района) – 2011 г. (годината с последното официално преброяване 

на населението в България).  

Според направената извадка от данни от последното официално преброяване на 

населението в България (към 1.02.2011 г.) в изследвания  район има 86 села с нулев брой 

население, като извън този брой остават обезлюдените, но вече заличени в 

административно отношение населени места. Значителното отслабване на антропогенното 

натоварване върху селската територия създава предпоставка за появата на пустеещи земи, 

които в течение на десетилетия са подложени на самовъзстановителни процеси и 

постепенна смяна на биоценозите. Според данни от НСИ за 2014 г. към настоящия момент 

164 села в България са напълно обезлюдени. Тези данни показват, че в изследвания 

район се намират повече от половината обезлюдени села в страната, което го определя 

като територия с най-благоприятни предпоставки и като еталонна за протичане на 

самовъзстановителните процеси. По тази причина типизацията на последните е 

основната цел, която си поставя  настоящата разработка, като част от едно 

всеобхватно изследване върху проблемите на съвременните ландшафти в тази част от 

страната. 

Във връзка с ландшафтните изменения и самовъзстановяването, под внимание са 

взети тези обезлюдени села, които през годините с най-голям брой селско население (в 

района (1934 г.) и в страната (1946 г.) са наброявали над 100, а някои и над 200 души. Такива 

са например селата Бойчовци, Осенарите, Цонковци и др. в община Велико Търново; 

Балванците и Пърша в община Дряново; Стражата и Власатили в община Трявна, Баевци в 

община Габрово. Освен на селата с нулев брой население, специално внимание е обърнато 
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и на села, които към настоящия момент не са напълно обезлюдени, но са с население по-

малко от 10 души. За нуждите на изследването е направена извадка от такива села, които 

през годините 1934 и 1946 са наброявали над 100 или 200 души, т.е. села, в които 

антропогенното натоварване е било значително. Такива са например Бояновци, Дунавци, 

Радковци и др. – община Велико Търново; Гърня, Игнатовци и др. – община Дряново; 

Веленци, Войниците, Раевци и др. – община Трявна; Източник, Цвятковци и др. – община 

Габрово. Много големият брой на населението в селата през преброяванията от 1934 и 1946 

г. е свързан с аграрната пренаселеност в района и интензивна обработка на 

селскостопанските земи. Преобладаването на горските площи в района е налагало тяхното 

нерегулярно изсичане, а понякога и опожаряване в определени участъци и превръщането 

им в обработваеми земи или изкуствени ливади и пасища. 

При теренните наблюдения се установява, че и при обезлюдените, и при селата с 

протичащи процеси на обезлюдяване се забелязват сходни по отношение на смяната на 

биоценозите процеси върху земеделските територии, които в периода на прогрес са били 

интензивно обработвани, а впоследствие – изоставени. Това проличава ясно не само в 

землищата, но и в строителните граници на населените места, например в планинските с 

по-компактно застрояване, някои от които вече са отпаднали от селищната мрежа. 

Характерен пример е село Бояновци, разположено в землището на село Въглевци и 

намиращите се северозападно от него колиби Таслаците и Татунчовци, заличени като 

населени места през 1965 г. За разкриването на различията във функционирането и 

структурата на новите природно-териториални комплекси в такива населени места са 

използвани ландшафтно-геофизични методи – характеризиране на вертикалната 

ландшафтна структура, обособяване на геохоризонти, изчисляване на геомаси и др. 

Различните видове антропогенизация влияят по различен начин на типовете 

вертикална структура на ландшафтите. Като типове антропогенизация, влияещи много 

силно както върху хоризонталната, така и върху вертикалната структура, Н. Тодоров (2013) 

определя селското стопанство, горскостопанската и рекреационно-туристическата 

антропогенизация. В изследвания район са застъпени първите два типа, като към тях 

може да се добави и добивно-промишлената антропогенизация. Тяхното проявление 

води до значително намаляване на мощността (дебелината, в m) или сложността (броя 

геохоризонти) на вертикалната структура при антропогенизираните ландшафти. 
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Разнообразната стопанска дейност и степенуването на ландшафтната 

антропогенизация в рамките на изследваната територия и обусловените от тях особености 

на самовъзстановителните процеси позволяват типизацията на последните. Извършените 

експедиционни изследвания и събраният емпиричен материал позволяват обособяването на 

различни типове самовъзстановяване на ландшафтите в разглеждания район: 

селскостопански, горскостопански, добивно-промишлен тип. 

 

Селскостопански тип 

Този тип е свързан със самовъзстановителните процеси, протичащи след отслабване 

или прекратяване на селскостопанска дейност върху обработваемите земи или пасища. 

Характерен е за силно антропогенизираните съвременни ландшафти и е най-широко 

разпространен в изследвания район. Главната причина за възникването на този тип е 

наличието на изоставени земеделски земи, овощни и лозови насаждения или стопански 

дворове, които в миналото са били интензивно обработвани. Наблюдаваната закономерност 

е, че такива процеси са характерни за землищата на обезлюдени селища и гравитиращите 

около тях с население под 10 д., които в годините с най-голям брой селско население в 

района и в страната (1934 и 1946 г.) са наброявали над 100, а някои дори над 200 или 300 д. 

Намаляването на населението им повече от 10 пъти за период от 60–70 години води до 

антропогенно разтоварване на площите, което е предпоставка за възникване на 

самовъзстановителните процеси, т.е. на мястото на вече антропогенизирания ландшафт 

започва създаването на нов, функциониращ като природен. Важно значение за 

интензивността на тези процеси, а оттам и за сложността на новосъздадената ландшафтна 

структура – формирането на нов тревен, храстов или горски природно-териториален 

комплекс (ПТК) има периодът, през който е отчетена липса на антропогенна намеса. 

Колкото по-дълъг е този период, толкова по-напреднали са процесите на 

самовъзстановяване, които се наблюдават към настоящия момент и толкова по-голяма е 

сложността на вертикалната структура. При теренните изследвания впечатление прави 

аналогичната ландшафтна ситуация и в землищата на села, които имат постоянно 

обитаващо население над 10 д., но броят му е намалял над 10 пъти след 1946 г. При 

съпоставянето на вертикалните структури на самовъзстановяващи се ландшафти в 

различните подтипове ландшафти се установява, че от изключително значение за 
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състоянието и вида на самовъзстановените (вторични) природно-териториални комплекси 

е характерът на стопанско използване. Забелязаната закономерност се изразява в следното: 

- Вторичните тревни фитоценози се развиват върху площи на замеделски земи с 

едногодишни култури;  

- Храстовите фитоценози се развиват върху териториите, които са били заети с лозови 

насаждения; 

 - Дървесните фитоценози са характерни за териториите, на които са били отглеждани 

овощни насаждения.  

При по-голяма част от описаните ландшафтни точки, самовъзстановените горски 

природно-териториални комплекси видоизменят естественото си състояние. 

Новосформиралите се гори са от III или IV бонитет. Количеството на дървесните фитомаси 

е с по-малки стойности в сравнение със същото при аналогичните естествени комплекси, 

което се дължи най-вече на факта, че вторичните горски ПТК са млади по възраст. 

Селскостопански площи на мястото на гори от обикновен бук са създавани в миналото 

главно в райони с по-голяма заселеност, предимно в долния край на буковия горски пояс. 

Площите били използвани по-интензивно, но сега се обработват по-слабо и някои от земите 

са превърнати в пасища с преобладаване най-вече на обикновена полевица, а върху по-

мощни почви – и формацията на орлова папрат. В миналото и сега върху запазените все още 

ниви се отглеждат най-често картофи, лен, овес и др. В някои райони са създадени овощни 

градини от сливи, ябълки, по-рядко круши. Съобществата на сибирската хвойна в тази част 

на Стара планина са формирани вторично на мястото на унищожени от човека дървесни 

съобщества на обикновен бук и се използват главно като пасища.  В миналото са били 

опожарявани масово с цел да се разкрият и създадат по-ценни пасища. Вследствие на 

антропогенното въздействие на много места те са силно изродени и превърнати в храстово-

тревни комплекси с обикновена полевица, мощна власатка, черна власатка – с Agrostis 

capillaris, Festuca nigrеscens, Festuca valida и др. 

Две трети от пояса на ксеротермните дъбови гори са заети от селскостопански площи 

на мястото на смесени гори от цер и благун, върху които най-често се отглеждат житни 

култури и лозя, по-рядко овощни градини, зеленчуци (при поливни условия) и др.  Когато 

тези гори са подложени на усилена експлоатация, свързана с използването им за пасища, се 

стимулира появата и увеличаването на обилието на келяв габър. Евентуалната ерозия на 
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почвата води до засилване на деградационните процеси на гората, т.е. до образуване на 

екологични условия, благоприятни за развитието на келявия габър и до неговото 

увеличаване. Върху ерозирани почви горите и храсталаците от келяв габър са много 

разредени, при което се образуват малки горички или групи, а останалото пространство е 

заето от храсталаци на други видове или от тревна покривка, изградена предимно от 

ксерофитни тревни видове. 

На заравнени места вследствие на утъпкване от домашни животни се формират фитоценози 

или комплекси от фитоценози на ксеротермни треви като белизма и луковична ливадина, 

така и на мезофитни, които понасят известно уплътняване на почвите, каквито са обикновен 

райграс, отчасти троскот и др. На много места изоставените ниви или пасища се заемат от 

разпространилата се върху тях орлова папрат. Характерно е бързо увеличаване на нейния 

ареал, тъй като тя е неособено взискателен вид и унищожава тревните ценози. 

 

Горско-стопански тип 

Този тип представя самовъзстановителните процеси, протичащи в горските природно-

териториални комплекси след извършването на различни видове сеч – подборни, 

санитарни, голи и т.н. Проявлението му в различните ландшафти в изследваната територия 

има следния вид: 

За ландшафтите с букови гори е характерно, че възстановяването на горската 

растителност е възможно най-вече там, където ерозията липсва или е била в слаба степен. 

Забелязва се, че на места буковите гори граничат с храстови и тревни формации на 

субалпийския храстов пояс. Като цяло рядко проникват храсталаци от клек, сибирска 

хвойна и боровинки, но в района на връх Атово падало, Бузлуджа и др. те се срещат 

единично. В този пояс се срещат вторични гори от трепетлика и бреза (пример: под връх 

Бедек). За тях са характерни обилно семедаване и бързо и нетрудно пренасяне на семената 

в освободените от естествената горска растителност площи, поради което бързо заемат 

фитоценологичния си ареал. За самовъзстановяването в този пояс в изследвания район, 

може да се направи извод, че дървесни видове като брезата, дивата череша, ясенът, 

шестилът и яворът имат най-добър растеж и развитие в долния пояс на буковите гори до 

1000-1100 m н.в. и то при добро месторастение, където букът има добро възобновяване и 
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висока производителност. Установи се, че при неправилно стопанисване (най-често след 

голи сечи) букът се сменя от габъра и трепетликата, които са белег за сукцесионни процеси. 

Възвръщането на бука по естествен път е бавен и сложен процес, свързан със загуба 

на прираст и време. Естественото възобновяване на бука се проявява най-активно при 

оптималните условия за развитието му на определена надморска височина. Под и над тази 

височина възобновяването е по-слабо, което налага интензивността на сечта да бъде по-

малка, за да не се израждат насажденията и почвата да не се зачимява. Сечта и извозът 

оказват неблагоприятно влияние върху възобновяването на буковите гори, като повреждат 

подраста. Тези повреди могат да се сведат до минимум, като се прилагат подходящи 

технологии – поваляне на дървета в места с най-малко и с най-млад подраст или в места, 

където повредите биха били значителни. В тази връзка в защитените местности се забранява 

провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване на санитарното 

и ландшафтно състояние на обектите. За опазването на буковия подраст е необходимо 

налагането на забрана за паша във възобновените участъци.  

Ландшафтите със смесени широколистни гори се характеризират с голямо 

разнообразие на коренната горска растителност, което намалява при сукцесионните 

процеси. Тук при системното изсичане и постепенното унищожаване на горите вследствие 

на ерозията на почвата и пашата на селскостопанските животни се създават по-ксеротермни 

условия, поради което е възможно по тези места да се образуват и фитоценози на келяв 

габър. Келявият габър прониква най-вече в горите на горуна, но също и в мезофитните по-

рано разредени гори на мизийския бук, габъра, кестена и др., като на места заема изцяло 

освободените територии. В този пояс също така на места горските ценози след 

унищожаването им от човека освобождават част от заеманите от тях площи, в които се 

настаняват горските ценози на трепетлика, подобно на буковия пояс. На умереновлажни 

почви навсякъде се настаняват храсталаци от обикновена леска. На мястото на гори 

предимно от горун се формират ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации. След 

унищожаването на горите в габъро-горуновия горски пояс при запазена от ерозия почва 

горската растителност се подменя с тревна растителност, в която доминират обикновена 

полевица, валезийска власатка и др. При ерозия на почвата вследствие унищожаването на 

горите в този пояс много активно нахлува и ксеротермен тревен елемент.  
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При ландшафтите със смесени дъбови гори горските ПТК са силно повлияни от 

човека и в повечето случаи те са повече или по-малко разредени. В тях проникват редица 

храсти, които на места дори доминират. В резултат на това проличава постепенна смяна на 

горска с храстова растителност. Най-често на мястото на унищожените гори постепенно се 

развива келявият габър. При по-нататъшна деградация обаче на много места площите на 

ксеротермните гори са заети от обикновена драка, върху варовити терени на места и от 

обикновена смрадлика. 

При някои сукцесионни процеси е възможно горите да се възстановят отново. В много 

случаи обаче процесите на деградация са почти необратими, поне за близките десетки, а на 

места и стотици години, тъй като почвата е напълно ерозирана и на повърхността се е 

показала основната скала. 

Характерни за района са провеждани залесявания главно с черен и бял бор. При 

смесените дъбови гори, съставени от цер и горун, техни спътници се явяват най-вече 

габърът и кленът. Провеждането на голи сечи в тези гори води до смяна на зимния дъб и 

цера от техните спътници, които дават голям брой семена и са по-бързорастящи, вследствие 

на което изпреварват дъбовете, засенчват ги и ги заглушават. Възстановяването на дъбовете 

обикновено става в онези случаи, когато върху изсечените площи има в достатъчно 

количество укрепнал семенен дъбов подраст, появил се преди извеждането на сечта. При 

теренните изследвания във всички горско-растителни пояси се забелязват участъци с 

изсечени смесени широколистни гори, впоследствие залесени с черен бор (по-рядко с бял 

бор). В останалите участъци започва да се появява габър, който завзема естествените си 

територии и постепенно задушава дъбовите и буковите насаждения. Това говори за т.нар. 

горскостопанска деантропогенизация. 

В низините и по долините на реките промените в растителната покривка вследствие 

антропогенното влияние са значителни. При периодично изсичане на горите и тяхното 

разреждане хигромезофитните се променят в мезофитни и дори в ксеромезофитни гори. 

При унищожаването на мезофитните и хигромезофитните гори на бряста, полския ясен и 

дръжкоцветния дъб се развиват и съответни тревни, мезофитни (ливадни) фитоценози на 

пълзящ пирей, ливадна класица и др. 

Понякога след унищожаването на такива гори възникват нискостъблени гори и 

храсталаци с преобладаване на татарски клен-мекиш. Горите от дръжкоцветен дъб са 
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характерни за умерено влажни почви и след унищожаването им и утъпкването на почвите 

от домашни животни се създават по-силно изразени ксеротермни условия. По тази причина 

в освободените от горите от дъба площи се настаняват по-ксеротермни тревни съобщества, 

главно тези на луковична ливадина, белизма с участието на обикновен райграс, а на места 

– и на драка, които понякога образуват фитоценози. 

Основната и най-голяма пречка за възобновяването на дъбовите гори е допусканата 

паша на добитъка. Тя влошава насажденията на почвата и я прави непригодна за поникване 

на жълъда и семената от другите горскодървесни видове. Поради уплътняване на почвената 

повърхност се намалява водопоглъщателната ѝ способност, повърхностният отток се 

увеличава, а в почвата прониква само незначителна част от атмосферните валежи. В 

резултат на това почвената влажност в разрешените за паша насаждения силно намалява и 

дървостоите страдат от недостиг на вода. Поради липса на достатъчно влага в почвата при 

настъпване на сухи години се появява значително суховръшие по дърветата, а при 

значително засушаване се стига до тяхното масово изсъхване. 

Горите от келяв габър предпочитат по-светли и топли припечни и много по-рядко 

заемат по-тъмни и хладни сенчести изложения. Най-често растат по горните части на 

склоновете и билата. Доста по-рядко се срещат по долните части на склоновете, а в 

падините, равнините, както и по самите върхове такива насаждения почти не се формират. 

Тази закономерност проличава и в изследвания район, където най-големи асоциации 

келявият габър формира в карстовите райони и в дъбовия горскорастителен пояс. Келявият 

габър е изключително пластичен и силно агресивен дървесен вид. Той успешно заема места 

с екстремно лоши условия за растеж, на които останалите видове не могат да оцелеят. Лесно 

се настанява по границите на гората, както и на различни освободени от горска 

растителност терени, пустеещи земи, поляни и пасища. Образува както чисти, така и 

смесени насаждения с други дървесни и храстови видове. 

Добивно-промишлен тип 

Този тип се отнася до протичането на самовъзстановителни процеси, свързани с 

разработване на варовикови кариери и миннодобивна дейност. Той е изключително слабо 

представен в проучваната територия, но за сметка на това е отнесен към силно 

антропогенизираните съвременни ландшафти. 
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Към настоящия момент в границите на изследвания район действащи варовикови 

кариери има в района на синклиналното плато Стражата, като възможностите за 

самовъзстановяване са много ограничени. Нарушенията са свързани най-вече с релефа, а 

оттам и с протичането на влагооборота в ландшафтите, нормалното функциониране на 

почвения и растителния компонент. 

Изоставените след употреба кариери обикновено имат негативно въздействие върху 

околната среда. Първичните екосистеми са напълно унищожени, а биоразнообразието 

значително намалява. Нарушена е скалната основа, изменена е нормалната хоризонтална и 

вертикална ландшафтна структура. Такива изоставени кариери има в южната част – в 

района на гр. Кръстец. При теренните изследвания е установено, че разработваните в 

миналото и изоставените към настоящия момент базалтови кариери в южната част на 

района не възпрепятстват нормалното функциониране на горските ПТК в близост до тях 

(Петров, Петрова, 2013). Различно е положението в подножието на вр. Българка, където 

вследствие на миннодобивната дейност част от буковите гори са заменени от смесени с 

участието на габър, обикновена леска и др. и тревни ценози с доминиране на обикновена 

полевица, лъжлива власатка, орлова папрат и др. 

Образуваните в резултат на добивните дейности антропогенни форми, като табаните 

и териконите, създават предпоставка за развитие на т.нар. първична сукцесия. Например 

върху табаните (мина „Паисий”, мина „Лев” и др.) е характерно заселването на бялата бреза 

– светлолюбив вид, чиито семена се разнасят на големи разстояния, което от своя страна 

води до нейното саморазселване, обикновено в съчетание с иглолистни гори. 

Отличителна особеност на самовъзстановените горски комплекси в района е, че в 

действителност те не се възвръщат към тяхното коренно (естествено) състояние. Една част 

от тях са с издънков характер и нерегулярна по височина вертикална структура, което 

донякъде изменя и тяхното проективно покритие и характер на подраста. За други от тях е 

характерно наличието на дървесни представители, белег за сукцесионни процеси като бяла 

акация, трепетлика, клен и т.н. Вторичните горски ПТК не са чисти по видов състав, а в 

някои от случаите естествените представители за съответната асоциация рядко доминират. 

Тези особености, както и наличието на тревни и храстово-тревни фитоценози, неестествени 

за съответния горски пояс, в действителност ни показват, че самовъзстановяването на 

ландшафтите не означава непременно тяхното възобновяване. Наблюдаваните 
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закономерности и особености в протичането на самовъзстановителните процеси ни дават 

основание да заключим, че всички територии, „изключени” от човешка експлоатация за 

един или друг период от време са подложени на процеси на самовъзстановяване. Въпросът 

е обаче каква част от тях придобива отново значението на бившите коренни ландшафти. 

Отговорът, до който достигнахме след направените проучвания е: много малка. Върху 

голяма част от тези територии ландшафтите се „възвръщат”, но до голяма степен 

видоизменени, различни от коренните. Само малка част от тях се възвръща в първичния си 

вид, но почти винаги личи някакъв сукцесионен белег. 

Вследствие на типизирането на самовъзстановителните процеси в зависимост от 

преобладаващия тип стопанска дейност в тази част на страната, могат да се направят 

следните изводи: 

– селскостопанският тип самовъзстановяване е най-широко разпространеният в 

района и неговото проявление е свързано със силно антропогенизираните съвременни 

ландшафти; 

– колкото по-дълъг е периодът с липса на антропогенна намеса, толкова по-

напреднали са процесите на самовъзстановяване, които се наблюдават към настоящия 

момент и толкова по-голяма е сложността на вертикалната структура на ландшафта; 

– силната зависимост от характера на селскостопанската дейност обуславя 

проявлението на следните закономерности: вторичните тревни фитоценози превземат 

замеделските земи с едногодишни култури; храстовите фитоценози – териториите с лозови 

насаждения; дървесните фитоценози – териториите с овощни насаждения;  

–     проявлението на горскостопанския тип самовъзстановяване е констатирано най-

вече при средно и силно изменените съвременни ландшафти; 

– въпреки че е отделен като самостоятелен, селскостопанският тип 

самовъзстановяване се явява предшественик на горскостопанския тип, тъй като по-голямата 

част от земеделските земи, ливадите и пасищата са свързани с унищожаването на 

съществуващи в миналото естествени горски ПТК; 

– добивно-промишленият тип самовъзстановяване е най-слабо осезаем в изследваната 

територия, тъй като е характерен за антропогенните (напълно изменени) ландшафти в 

района. Той следва да протича много по-бавно във времето и на този етап от развитието на 

ландшафтите изключва възвръщането към тяхното функциониране като природни. 
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 Реализираната в настоящата разработка типизация на самовъзстановителните 

процеси позволява нейното използване при други аналогични регионални ландшафтни 

изследвания. Различните стопански дейности в отделните територии на нашата страна дават 

възможност за нейното дообогатяване с други типове самовъзстановяване.  
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Всеки човек има своя памет, минало, белязано от важни събития, изградили го като 

личност. Тази памет е не само индивидуален белег, но и се гради на не повече от половин 

век, и в по-добрите случаи от цял век. За човечеството не може да се съди по последните 50 

или 100 години. Изграждането му датира от десетки хиляди години, още от създаването на 

първите скални рисунки. От днешното си положение на наблюдатели ние не можем да не 

отбележим, да съпоставим или да не сме благодарни за оставеното ни от древните хора. Ние 

сме тези, които трябва да осъзнаят, че нашият свят не би съществувал такъв, какъвто го 

познаваме, без културните образци на всички хора, от всички епохи преди нас. Процесът на 

развитие не е едновременен. Той се е градил през всички години, когато хората са 

създавали, откривали и изобретявали.  

Целта на всяко поколение от всяка една епоха трябва да е по-скоро да използва всички 

ресурси, за да развие и доведе света до едно ново и различно съществуване, като го направи 

достатъчно удобен и лесен за използване от тези, които идват след него. Тук идва и 

ключовата роля на културата. Тя се явява един вид „инструкции за използване” на света и 

всичко, което съществува. Тя дава примерите, тя ни показва какво трябва и какво не трябва 

да правим. Културата използва един лесен и достъпен език, за да обясни какво е направено 

досега и ако човек е достатъчно широко скроен и готов да отвори очите си, за да почерпи 

опит от миналите епохи, ще разбере лесно какво трябва да направи от тук нататък. 

Правото на култура можем да формулираме като реална възможност за обогатяване 

на универсалната култура със своеобразните придобивки на националните демократични 

култури. Силата на културата да създаде по-добро бъдеще произтича от системата на 

културно планиране, която, анализирайки генезиса на културата, да накара всеки да осъзнае 

какво представлява като индивид и като общност, за да може въз основа на тази система не 
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само да се ползват културните достижения, а да се постигне съживяване на националния 

дух. Но само силата на културата не е достатъчна да гарантира по-доброто бъдеще. Това 

бъдеще се постига чрез културната политика на Европейския съюз, която се реализира на 

договорна основа и произтича от чл. 151 от Договора на Европейския съюз. Съгласно 

този договор езиците, литературата, спектаклите, визуалните изкуства, занаятите, киното и 

разпространението на информация са елементи от европейското културно многообразие, 

като то трябва да се запази и поддържа и да се направи достъпно за целия свят. Съюзът носи 

икономическа отговорност към този сектор и се стреми да му осигури подходящи условия, 

така че той да е конкурентоспособен. 

През 1942 г. по време на войната докладват на Чърчил, че бюджетът за култура е 

съкратен, а за отбрана драстично увеличен. Той казва: „Ако нямаме култура, за какво да се 

бием.”. В днешно време вложените средства по програмата за култура на Европейския съюз 

за периода 2007 - 2013 г. възлизат на 400 милиона евро. Това е гаранция, че културата има 

силата да създаде по-добро бъдеще не само за страните от Европейския съюз, а и в световен 

мащаб. 

Кипър е третият по големина остров в Средиземно море, разположен в 

далекоизточния му ъгъл, на кръстопътя на три континента (Европа, Азия и Африка). 

Кипърската историческа и културна традиция е много богата и датира от седмото 

хилядолетие преди Христа. Поради своето ненадминато стратегическо място, Кипър е бил 

обект на редица завоеватели и под влиянието на много различни култури и цивилизации, 

като например финикийци, асирийци, египтяни, перси, Атинска империя, елинистичната 

династия, Римската империя, Византия, френските луизианци, венецианци, османските 

турци от 1571 г. и накрая Британската империя от 1878 до 1960 г., когато Кипър получава 

своята независимост. 

 Според Конституцията на страната от 1960 г. (член 2, параграф 1 и 2) всички 

граждани на Кипър са определени като принадлежащи към кипърската гръцка общност (ако 

са от гръцки произход или са православни) или към турската кипърска общност (ако те са 

от турски произход или мюсюлмани). Има и други религиозни групи (0,3% арменци, 

маронити 6% и латинци 0,1%), на които според Конституцията е дадена възможност да се 

превърнат в членове на едната от двете общности. Кипърската гръцка общност формира 

почти 80% от населението, а кипърската турска общност е 18%. В Конституцията от 1960 
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г. също е записано, че на турската общност в Кипър ще бъдат дадени 30% представеност в 

правителството и във всички държавни институции. 

Като резултат от това, десетте министерствата са разделени между двете общности в 

съотношение 7:3. Въпреки това, на Министерство на образованието и културата не е 

установена квота, тъй като културните и образователните въпроси се считат за сфера на 

отговорност на двете общности. Така създадената политическа ситуация оказва огромно 

въздействие върху начина, по който се разглеждат културното-образователните въпроси. 

След принудителното оттегляне на кипърските турски министри и държавните служители 

през 1963 г. и заменянето им с гръцки, Министерството на образованието на Република 

Кипър се формира по реда на Закона от 1965 г., а през 1992 г. той е преименуван в 

Министерство на образованието и културата. Поради политическата ситуация се избягва 

по-нататъшна реформа, защото това би могло да се разглежда като нарушение на 

Конституцията. През 1973 г. под егидата на Министерството на образованието се създава 

Комитет за координация за културни въпроси. Като резултат, структурното културно 

управление остава до голяма степен статично. От 2004 г. се правят непрекъснати опити да 

се преструктурира културното управление, за да има по-голяма ефективност. В този 

контекст е важно да се отбележи, че демографската картина на острова в днешно време има 

тенденция да се развива с мултикултурни функции: според доклада на статистическото 

Демографско обслужване на Република Кипър (2014 г.), по-голямата част от населението са 

кипърски гърци (71,8%). Маронити, арменци и латинци (римокатолици) съставляват около 

1%. Кипърските турци съставляват около 9,5% от населението и останалите 18,7% са чужди 

граждани и чуждестранни работници. По отношение на културните въпроси, различни 

държавни субсидии и финансова помощ се предоставят за всички културни, социални и 

спортни клубове на много и различни етнически групи, които се намират в Кипър. 

Официални са два езика - гръцки и турски, въпреки че английският е широко разпространен. 

Нашето мнение е, че сегашният модел на културната политика в Кипър работи по доста 

централизиран и сегментиран начин. Моделът на културната политика на Кипър може да 

се опише като идиоматична версия на „архитектен модел”, в който държавата, чрез 

Министерство на образоването и културата, поема отговорност за културното развитие. 

Това включва ниво на развитие на общините, където голям брой културни дейности се 

субсидират от Министерството на образованието и културата чрез специална схема и фонд. 
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Настоящият модел се дължи на някои исторически факти, които могат да оправдаят 

забавеното развитие на някои институции на местно ниво или на гражданското общество и 

културните инициативи: от 1571 г. до 1878 г. Кипър е под османско владичество и правото 

на свобода и културен живот е потискано. Просвещението и други интелектуални 

движения, които са доминиращи в останалата част на Централна Европа, не са характерни 

за населението на Кипър по това време.  

Следователно, налага се изводът, че низови колективни интелектуални движения не 

могат да съществуват и просперират в местни общности. Освен това се наблюдава вакуум 

в политиката, както и липса на смислена и последователна национална стратегия. В такъв 

анализ не е изненадващо, че до 2007 г. тенденциите на политиката в културата са изразени 

главно чрез годишния държавен бюджет. Културната политика не се корени върху различни 

видове културни изследвания и е налице липса на системна културна статистика. Според 

отчета за Бюджет - Политика (2014 г.) визията на културно-политическите центрове за 

опазване и подобряване на културното наследство на острова и укрепване и насърчаване на 

съвременни културни творения са, както следва: 

 формулиране на петгодишен план за действие за културно развитие;  

 укрепване и насърчаване на културните дейности в Кипър и в чужбина;  

 сътрудничество с местната власт, за да се разработят съвместни програми за 

културна дейност; приключване на проучването за създаването на обединен орган за 

култура и прилагане на структурна реформа; 

 създаване и функциониране на Училище по изкуствата;  

 преобразуване на Кипърския театър (THOC) в Държавен театър;  

 разработване на програми в областта на изкуствата, за да се насърчи и сподели 

културното наследство на двете общности (турска и гръцка);  

 формулиране на някои политически мерки, за да се укрепи и насърчи културното 

развитие. 

Министерството има основната отговорност за формулирането и прилагането на 

съвременната културна политика в такива области като литература, книги, музика, 

изобразително изкуство, театър, танц, кино, фолк-култура, музеи и културни центрове в 

чужбина (функционират три културни центрове - по един в Атина, в Берлин и в Лондон, за 

насърчаване на кипърската култура в чужбина). Културните услуги имат активна роля за 
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популяризиране на кипърската съвременна култура в чужбина. Изградена е система за 

отпускане на безвъзмездна помощ, за да се осигури подкрепа на творци и културни 

фондации, които участват активно в културните дейности в Кипър. На общините и местните 

общности са предоставени средства за определени културни проекти чрез съответната 

схема за финансиране. По данни на Евростат, бюджетът на Министерството на културата 

за развитие на съвременна културата през 2014 г. е 32 362 034 евро (34 876 522 евро за 2013 

г.) (в тази цифра не е включен бюджетът на Катедра по антиките към Министерството на 

комуникационните и благоустройството (18 520 070 евро за 2014 г.) и бюджетът на 

Министерството на вътрешните работи за Градско културно наследство (13 885 120 евро за 

2014 г.). Използваните в страната европейски фондове са и приток от пари за подпомагане 

на сектори на културата (средства от програма Култура, както и структурните фондове). 

Чрез тях успешно се спонсорира организацията и провеждането на Международния 

фестивал „KYPRIA”. Селското културно развитие се насърчава чрез част от субсидиите, 

които се отпускат от Министерството на общините и общностите по проектна база заявка. 

В рамките на културната инфраструктура и план, субсидията се предоставя след одобрение 

на съответния съвет на министрите за изложби на произведения от културната 

инфраструктура в общините и общностите. Планът за общинска инфраструктура е в 

действие от 2000 г. чрез  т.нар. Локална схема за създаване на културни инфраструктурни 

проекти. Според гласуваните от правителството правила годишният бюджет за културно 

развитие се гласува от него и се представя на Камарата на представителите за окончателно 

одобрение. Отговорността за културното наследство в Кипър е разделена между редица 

министерства и съответните им ведомства. Културните служби на Министерството на 

образованието и културата носят основната отговорност за развитието на културата и 

народната традиция в своите съвременни проявления. 

Кипър е разделен на шест административни области или окръга - Никозия, 

Лимасол, Ларнака, Пафос и градовете в северната част - Амохостос (Фамагуста), Кирения 

и Морфу, които от 1974 г. са под турска окупация и се отделят от юг от патрули на ООН в 

буферна зона. Столицата Лефкозия (Никозия) се намира в центъра на острова и е седалище 

на правителството. Никозия е единствената останала разделена столица в Европа. 

Общините/районите, областите са свързани с предоставяне на местно самоуправление в 

градските и туристическите центрове, докато общностите са с право на управление на 
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селските райони. Важно е да изясним, че в Кипър няма система за управление на три 

нива, тъй като липсва система за регионално управление, свързваща националните и 

местните власти. Според Закон на общините от 1985 г., основните отговорности на 

същите се отнасят до изграждането и поддръжката на общинските градини и паркове, както 

и за защитата на общественото здраве. Общинският съвет е с правомощия да насърчава, в 

зависимост от своите финанси, широка гама от дейности и събития, включително изкуства, 

образование, спорт и социални услуги. Основните източници на приходи на 

общините/районите са общински данъци, такси и мита (професионален данък, данък върху 

недвижимите имоти, данък върху хотелското настаняване, такси за издаване на 

разрешителни и лицензи, такси за събиране на отпадъци, глоби и т.н.). През последните 15 

години, културни отдели и служби са създадени в редица общини/райони на Кипър, главно 

в по-големи градски такива (Никозия, Лимасол, Ларнака, Строволос и т.н.), но и в някои 

провинциални (т.е. Агия Напа, Дирения и т.н.). По отношение на общностите може да се 

твърди, че повечето от техните функции са подобни на тези на общините. Приходите на 

общностите са от държавните субсидии, както и от данъци и такси, събирани от жителите 

на района. Отговорността за културната политика се прехвърля към редица министерства и 

полуправителствени организации. 

Необходимо е да отчетем и силното присъствието на частния сектор в културната 

политика, като тези структури също са към Министерството на образованието и културата, 

представени от редица независими културни общества. Някои от банките в Кипър имат 

значителна роля в културните дейности чрез създаване на културни фондации (т.е. 

Културна фондация на Централната банка на Кипър, Културен отдел на Гръцката банка). 

Парични средства също се получават от националната лотария. През 2013 г. обща сума от 

475 600 евро е предоставена от лотарията на фондове за добри каузи в областта на 

изкуството, културата и обществото. Това се равнява на 26,13% от общия принос във всички 

области (като образование, околна среда, спорт и т,н.). 

Въпреки факта, че редица министерства са ангажирани в някои аспекти на културната 

политика, там отчитаме липсата на добре структуриран подход за развитие на културата по 

един координиран и интегриран начин. Сътрудничество и координация между различни 

министерства по конкретен повод рядко се постига. Например, отчита се известна степен 

на сътрудничество между Министерството на образованието и културата и Министерството 
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на външните работи за насърчаване на кипърската култура в чужбина и за развитие на 

определени културни дейности, които са свързани с културната дипломация. Кипърската 

страна е сключила редица двустранни споразумения с цел да си сътрудничи с други страни 

в областта на образованието, културата и науките. За да се осъществят тези споразумения, 

договарящите се страни подготвят и подписват официални програми за образователно, 

културно и научно сътрудничество. Споразумения и програми с регламенти в него 

осигуряват необходимата правна рамка, в която да се осъществи културен и образователен 

обмен. 

Разпоредбите относно сътрудничеството в областта на културното наследство са 

отговорности на Отдела за антики. В рамките на тази компетентност се следи 

организирането на културни събития в чужбина, за разпространяване на съвременната 

култура на Кипър, както и хостинг и организиране на културни събития в Кипър от други 

страни. Двустранните културни споразумения допринасят за по-добрата работа в мрежа 

между хора на изкуството и публични и частни институции в областта на изкуствата и 

културата. Културни центрове в чужбина (например Къщата на Кипър в Атина) имат за цел 

насърчаване на изкуството и културата. Излъчване на копродукции също се подкрепя в 

контекста на междукултурния диалог. За издигане имиджа на страната успешно оперират 

три културни центъра - в Атина, Лондон и Берлин. Домът на Кипър в Атина е институция с 

културна и образователна цел със значителен принос в областта на културната дипломация 

от 1987 г. насам. Сътрудничество се развива и чрез европейски и международни 

организации, като например Европейския съюз, ЮНЕСКО и Съвета на Европа. 

Министерството подкрепя работата на институции като Музикален информационен център 

на Кипър, основан през юли 2008 г. след решение на Министерски съвет. По проучени 

данни от нас, от 2008 г. до настоящия момент Министерството на външните работи 

провежда поредица от информационни беседи и събития с цел чуждестранни дипломати в 

Кипър да се запознаят с изкуството и културата на острова. Културната дипломация е част 

от програмата за обучение на новоназначени дипломати. Министерството на външните 

работи разработва схеми за финансиране в подкрепа на кипърската диаспора и общности в 

други страни. Основната цел е да се подпомогнат съвременните културни прояви на 

общностите на диаспората, не само за поддържане на връзки и отношения с техни родини, 

но също и за улесняване на насърчаването на съвременното творчество, включително 
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традиционното народно изкуство, за насърчаване на културното многообразие чрез 

различни прояви на художественото творчество. Специфични програми на двустранни 

споразумения в областта на образованието, науката и културата са разработени от 

Министерство на образованието и културата с ЕС, както и страните извън ЕС. Според Нов 

стратегическия план за периода 2011 - 2015 г. културният туризъм е сред приоритетните 

цели. Cyprus Turism Organization (CTO) оперира в 20 офиса в Лондон, Дъблин, Франкфурт, 

Берлин, Париж, Стокхолм, Хелсинки, Атина, Милано, Цюрих, Брюксел, Амстердам, Виена, 

Ню Йорк, Москва, Тел Авив, Будапеща, Прага, Варшава и Дубай. Кипър, като член на 

Европейския съюз от 2004 г. насам, активно участва в редица проекти и програми на ЕС. 

През периода 2007 - 2013 г. Кипър е получил от ЕС финансова подкрепа за проекти, които 

попадат в рамките на програми с международни културни измерения (Програма Култура, 

Европа за гражданите и програма Meдия). Предоставя се държавна подкрепа за работата на 

звената за контакт за посочените програми. Министерството на образованието и културата 

поддържа разпоредби за подкрепа на кипърските културни агенции, чиито проекти са 

избрани за съфинансиране от страна на Европейска комисия, а тя продължава да участва, 

чрез културни услуги, в управителния комитет (от национални представители) на програма 

Култура.  

 

Табл. 1 Специфика на пространствено-географската организация на културните институции, 

в социалната инфраструктура на Кипър 

Традиционни модели на географско 

разположение 

Нови, съвременни модели на 

географско разположение 

Е

е

д

н

о

ф

у

н

к

ц

Кипърските и чуждите 

издателствата като монофункционални 

и независимо разположени обекти в 

градското пространство на Кипър 

М

у

л

т

и

ф

у

н

к

ц

Мрежи от рекламно-издателски 

групи от страната, от ЕС, Русия и от 

останалия свят, разположени в по-

големите градове на Кипър 

Музеите, архитектурните и 

археологическите паметници и 

ансамбли като монофункционални и 

независимо разположени обекти в 

географското пространство на Кипър. 

Музейно-туристически комплекси 

(квартали и клъстери ); Музеи – магазини; 

Виртуални музеи, Мрежи от водещи 

музеи – филиали; Археологически 

виртуални изложби, Архитектурни 

изложения и интернет – представяне на 
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и

о

н

а

л

н

и 

Изложба на произведения от 

традиционните занаяти на Кипър. 

Градски художествени пленери в 

зали и на открито. 

и

о

н

а

л

н

и 

в 

д

р

у

г

а 

с

р

е

д

а 

архитектурни композиции от различни 

исторически епохи. 

Разполагане на различни видове от 

музейното пространство в образователни 

организации, в училища, в банки, в офиси 

и в други учреждения. Виртуално 

представяне на археологически 

проучвания и разкопки. 

Театрите и кинофестивалите като 

монофункционални и независимо 

разположени обекти в различни по 

големина  населени места. Подвижни 

сцени и екрани. 

Оборудване на театралното, 

фестивалното и друго културно 

пространство с цел изложбена дейност и 

атрактивност, разполагане на 

специализирани книжни магазини, 

магазини за музикални инструменти, за 

сувенири, за произведения на 

художествените ръчни занаяти и др. 

Библиотеките като 

монофункционални и независимо 

разположени обекти в различни 

населени места, с различна големина. 

Многозалови кинотеатри, 

разположени в търговско-развлекателните 

центрове. Частни кинотеатри и зали. 

Изложбите и други изложения 

като монофункционални и независимо 

разположени обекти в различни 

населени места, с различна големина. 

Информационно-библиотечни 

комплекси с организирано хранене. 

Интернет-кафе, виртуални 

библиотеки. 

Библиотеките и книжарниците като 

място за живо тематично общуване. 

Концертни и танцови 

организации като монофункционални и 

независимо разположени обекти в 

градското пространство на Кипър 

Изложбеното пространство в 

търговско-развлекателните центрове, 

бизнес-центрове, интернет – 

художествени пленери, паркове и 

специални градски пространства, 

учреждения в сферата на културата.  
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М

м

н

о

г

о

ф

у

н

к

ц

и

о

н

а

л

н

и 

Организирани домове на 

културата в неголеми населени 

пунктове от селски тип, с разположени 

в тях библиотеки, зали за занимания, 

компютърни центрове, както и 

помещения, пригодени за 

изпълнителска и танцова дейност. 

Фестивалите, като традиционна и 

повсеместна форма по цялата територия 

на страната, в различни периоди от 

време. 

Мултифункционални мрежи, 

сформирани на основата на използването 

на информационно-комуникационните 

технологии с техническа възможност да 

бъдат разположени по цялата територия 

на страната. 

 

На основата на еволюционния подход в социално-културната инфраструктура на 

Кипър е направен преход от традиционните към новите форми на разположение на 

териториалните единици, обусловени от натрупания опит от Великобритания до 1960 г. и 

техния опит в управление на културните учреждения, както и настъпилото изменение и 

трансформация след това, със създаване на нови формации и след 1974 г., на нови социално-

културни системи. От направените изследвания, придържайки се към теоретически и 

методически подходи, можем да определим спецификата на пространствената географска 

организация на културните институции в социалната инфраструктура на страната, като 

предложим организацията на тези компоненти: (табл. 1). 
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Оценка на регионалното значение на 

проекта за модернизация на жп линията 

Пловдив – Свиленград 

 

Любен Стоянов  

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: ljstojanov@uni-sofia.bg 

 

Първият проект за скоростна жп линия в България е за отсечката Пловдив – 

Свиленград (гръцка/турска граница), изготвен през 2004 г. Пълното наименование на 

проекта е „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград 

по коридори IV и IX’’. Проектът е разделен на три фази – Крумово – Първомай; Първомай 

– Димитровград; Димитровград – Свиленград. 

Анализът на проблема е разработен на теоретично-практическа основа. В по-голямата 

си част темата е разгледана от аспекта на регионалното развитие и социално-

икономическата география и не представя проекта изчерпателно от инженерно-техническа 

гледна точка. Задачите на изследването са насочени към определяне на проблемите, 

тенденциите и неизпълнените дейности по проекта. 

В изследването по проблема са използвани следните методи: исторически метод – за 

историческата характеристика и съотнасянето на проекта към важни исторически актове, 

свързани с развитието и състоянието на железопътния транспорт в България и Европа; 

статистически метод – при синтеза на много информация и данни относно финансирането 

на проекта, очакван пътникопоток, брой на населението, превозени пътници и товари и пр.; 

метод на ГИС – за пространственото съотнасяне на проекта в границите на Република 

България, метод на наблюдението – за получаване на ясна и пространствена представа за 

текущото състояние на проекта и дейностите, свързани с неговото изпълнение. 

Методите на изследване се състоят в посещаването на всички гари и спирки, залегнали 

в оста на изпълнявания проект, пропътуване на жп отсечката и запознаване с географската 

характеристика на региона на преминаване на жп линията. Събрана е информация от 
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различни институции, свързани с разработването, одита и изпълнението на проекта, в това 

число: Национална компания „Железопътна инфраструктура”, „ТЕРНА” АД, „Асталди” 

АД, „Български държавни железници” ЕАД, Министерство на транспорта, Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Железопътната линия Пловдив – Свиленград на фона на историческото развитие на 

българските железници 

Началото на жп транспорта в България се поставя с построяването на жп линията Русе 

– Варна през 1866 г. Настъпила веднъж на Балканите, железницата не спира своето 

развитие. С много бързи темпове, след построяването на линията Русе – Варна, километрите 

новоположен железен път нарастват. Османската империя осъзнава, че жп линията е 

„кръвоносната система” на една държава. До Освобождението е построена и пусната за 

редовна експлоатация и жп линията от Симеоновград (Търново Сеймен) за Ямбол. След 

Освобождението през 1878 г. се разработват мащабни проекти за нови жп линии: София – 

Горна Оряховица - Варна, Мездра – Враца, София – Кулата, Радомир – Кюстендил, 

Любимец – Белово, София – Карлово. Държавата взема адекватни мерки и национализира 

всички жп линии на територията на вече обединеното Княжество България. Учредено е 

дружеството „Български държавни железници”, което има задължението да поддържа, 

строи и проектира нови жп отсечки, осигурява превозването на товари и пътници, оперира 

с наличния тракционен състав и пр. През годините предприятието развива успешно 

мащабен превоз на пътници и товари, а през 1980 г. дължината на жп линиите в България 

достига близо 7000 km. Несъмнено, както в ранните години на съществуването на 

железниците в България, така и в наши дни, с най-голямо значение за железопътния 

транспорт в България е жп линията Калотина – София – Пловдив – Свиленград – 

турска/гръцка граница. Линията пресича Република България от запад на изток, като по 

нейното трасе минават трансевропейските коридори 4, 9 и 10. Именно на тази линия се 

намира и обектът на изследване в настоящата разработка – отсечката Пловдив – 

Свиленград. Трасето на жп линията изцяло попада в границите на Южния централен 

регион, като преминава през областите Пловдив и Хасково. От Пловдив до Димитровград 

отсечката преминава през Горнотракийската низина, след гара Димитровград жп линията 

преминава през Хасковската хълмиста земя. От спирка Преславец до границата линията 
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преминава през сравнително равен терен. Линията има своята богата история – построена е 

в периода 1870 – 1874 от Барон фон Хирш, а по-късно е откупена и е присъединена към 

новоучреденото дружество „Български държавни железници”. По-късно е модернизирана и 

отговаря на тогавашните технологични потребности на железопътния транспорт. С оглед 

важността от икономическа и стратегическа гледна точка, е прието тя да бъде изцяло 

обновена. 

 

Представяне на проекта 

Проектът за реконструкция, електрификация и частично удвояване на жп линията 

Пловдив – Свиленград е изготвен в периода 2004 – 2005 г. от екип от български и немски 

специалисти. Основен параметър на проекта е да се оптимизира скорост от 160/200 km/h по 

цялата дължина на трасето, като дори по сложните отсечки на железния път следва да се 

изградят нужните инфраструктурни елементи, които да позволят развиването на посочената 

скорост. Прието е частично да се удвои трасето в най-натоварената му част (Поповица – 

Катуница), макар че това вече се отчита като грешка и недомислица – от гара Пловдив до 

гара Крумово движението се осъществява по удвоено трасе, от гара Крумово до гара 

Катуница, макар и по обновен път, движението се осъществява по единична жп линия, и от 

гара Катуница до гара Поповица на практика двойното трасе се обезсмисля. Обособени са 

участъци, които в бъдеще време да се удвоят. Ще се рехабилитират или наново ще се 

изградят 27 броя гари и спирки, като към октомври 2014 г. са рехабилитирани всички гари 

и спирки от Пловдив до Димитровград, и е построена една изцяло нова спирка – Кочово. 

Изпълни се планът за осъвременяване на телекомуникационните и осигурителните 

инсталации в гарите и по цялото трасе, така че те да отговарят на европейските и световните 

изисквания откъм безопасност и надеждност. 

Главните цели на проекта включват на първо място - подобряване качеството на 

транспортната система в България. След завършването на тунела „Мармарай” под Босфора 

на практика ще се осъществи и втората цел на проекта, а именно осъществяване на 

железопътната връзка Европа – Азия. Ще се интегрира железопътната мрежа на България с 

европейската, а оттам и осигуряване на финансови средства за развитие и модернизация на 

железопътната инфраструктура. Важна цел е повишаването на конкурентоспособността на 

железопътния транспорт, което на този етап ще е важно за регионалното развитие на 
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Южния централен регион; намаляване времето за пътуване; понижаване разходите за 

поддържане на железопътната инфраструктура; увеличаване на ефективността и 

надеждността на предоставяните пътническите и товарни услуги по маршрутa; намаляване 

на транспортните такси; въвеждане на съвременна технология и модерни стандарти в 

железопътния транспорт в България, които са в съответствие с изискванията и практиката 

в Европейския съюз; повишаване безопасността на движението; намаляване на 

замърсяването на околната среда чрез подмяна на дизеловата тяга с електрическа. 

 

Фиг. 1. Положение на обекта спрямо паневропейските коридори, пресичащи България 

 

Проектът за жп линия Пловдив - Свиленград се финансира по следните програми:  

1. Финансиране по ИСПА след преразпределяне - Етап 1 от Крумово до 

Димитровград, включително и Централен диспечерски пункт (ЦДП) в Пловдив 

Безвъзмездна помощ по ИСПА:   € 72 млн. 

Кредит от ЕИБ:                               € 51 млн. 

Национално съфинансиране:        €  37 млн. 

Общо:                                            € 160 млн. 
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2. Финансиране по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) 

2.1. Свиленград - Турска граница (Фаза 3) 

Безвъзмездна помощ по ОПТ:      46 619 374,52 BGN 

Национално съфинансиране:        11 654 843,63 BGN 

Средства на Бенефициента:           27 549 372,65 BGN 

Общо:                                               85 823 590.80 BGN 

2.2. Димитровград – Свиленград   (Фаза 4) 

Безвъзмездна помощ по ОПТ:         225 023 799,56 BGN 

Национално съфинансиране:           56 255 949,89 BGN 

Средства на Бенефициента:             110 520 250,55 BGN 

Общо:                                                 391 800 200,00 BGN 

   

 

Фиг. 2. Подробен план на трасето по фази на изпълнение 

 

Към месец октомври 2014 г. са напълно изпълнени фаза 1 и фаза 2 от проекта, като 

редовно се експлоатира трасето Пловдив – Димитровград. Фаза 3 е изпълнена около 75 %, 

като се работи по обновяването на жп възел Димитровград и всички междугария по посока 

изток – към Свиленград.  
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Оценка 

Трасето на проекта попада изцяло в територията на Южния централен регион. След 

приключване дейностите по строителство и пускане на трасето за редовна експлоатация се 

предвижда подобрена транспортна мобилност на региона. Гара Пловдив ще повиши още 

повече важността си като регионален център за обмен на пътници и товари. От голямо 

значение за развитието на Пловдив като обособено транспортно-логистично ядро е 

изграждането на интермодален терминал за товари, който ще повиши икономическите и 

логистичните показатели на Южния централен регион. Приключването на строежа на АМ 

„Марица” от пътен възел „Оризово” до Свиленград ще отклони автомобилния поток от 

припокриващото се трасе на пътя Е-80 с жп линията Пловдив – Свиленград и ще пренасочи 

специализацията на селищата от автомобилен към жп транспорт, който вече (по това 

направление) ще е конкурентоспособен. След оптимизирането на графика за движение на 

влаковете и откриването на нови спирки по трасето на някои места изцяло ще се пренасочат 

ежедневните трудови пътувания. Това е свързано с намаленото времепътуване по новата 

линия. По този начин повече хора ще могат да извършват ежедневни трудови пътувания на 

много по-голямо разстояние. Европейската политика провъзгласява и принципа 

„интермодализъм за хората”, откривайки възможност значително да се подобрят условията 

за пътуване и се улеснят връзките на даден вид транспорт с друг, така че да се възприемат 

като едно пътуване. Националната ни железопътна мрежа ще играе значителна роля и в 

„интермодализма за хората”, благодарение на достъпа ѝ до центъра на големите градове и 

близостта ѝ до останалите населени места. Добър пример за прилагане на такъв подход е 

проектът за модернизация на жп линията Пловдив - Свиленград. Съвместяването на гарите 

със спирките на градския транспорт, съгласуването на разписанията на влаковете с тези на 

градския транспорт и междуградските автобусни превози и изграждането в района на 

пътническите гари на големи паркинги за обществено ползване са важни задачи в същата 

насока. Както при товарните, така и при пътническите превози обаче важно значение за 

развитието на интермодализма и логистиката ще имат информационните системи. В ерата 

на комуникациите и електронната търговия, потребностите от пътуване и превоз на стоки 

постоянно нарастват. Стратегията на ЕС за намаляване зависимостта между икономическия 

и транспортния ръст, без да се намалява мобилността на хората, включваща и приоритетно 
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място на железниците, дава пряко отражение върху местното развитие и бизнеса, а от там 

и на регионалното развитие:  

  изграждането на вторична транспортна мрежа, свързваща общините с 

трансевропейската мрежа, става съществен елемент от териториалното планиране и 

приоритет на финансирането от структурните фондове; така се стимулира местната 

икономика и регионалната интеграция; 

  интеграцията на жп линията Пловдив - Свиленград със системите за градски 

транспорт и мерките за осигуряване на устойчива мобилност на населението ще доведат до 

нарастване ролята на общините и местния бизнес за развитието на висококачествен и 

безопасен обществен транспорт; 

  намаляването на задръстванията и на замърсяването на околната среда, както и 

подобряване на транспортния достъп до общините ще повиши тяхната привлекателност и 

възможностите за развитие на туризма като двигател на местното и регионалното 

икономическо развитие, чрез предлагане на комбинирани транспортно-туристически 

услуги; 

  появата на „товарните интегратори” и създаването на конкурентоспособна 

алтернатива на автомобилните превози ще повиши ролята на региона и ще стимулира 

развитието на логистичния бизнес и съпътстващите услуги в тях; 

  особена полза ще извлекат общините в района на проекта - т. нар. гранични и 

периферни зони, тъй като изграждането на трансевропейската мрежа ще съсредоточи в тях 

финансиране от европейски, национални и местни фондове с произтичащите от това 

благоприятни последици за местното население и бизнеса; 

  съвременните телекомуникации и информационни технологии, използвани в 

железопътния проект, ще стимулират на общинско ниво развитието на съвместен бизнес в 

такива сфери като транспорт и логистика, застрахователно дело, електроразпределение, 

банково дело, реклама и туризъм, охрана и сигурност, географски информационни системи, 

ремонт и поддържане. 

Основните проблеми с реализацията на проекта са свързани с отчуждаването на земя, 

нужна за изграждането на прилежащата инфраструктура. Трудност представляват и 

спънките в Закона за устройство на територията и Закона на обществените поръчки.  

 



 
64 

Заключение 

Проектът е оценен високо от европейските надзорни институции. Не липсват обаче и 

много грешки и не добре замислени решения на проблеми, като: откриване на нерентабилни 

спирки (Кочово), закриване на функциониращи гари (Скобелево, Садово) и откриване на 

ненужни такива (като Караджалово). 150 km железен път ще бъдат изцяло подновени, с 

внедрени най-модерните системи за управление и сигурност. Ще се повиши скоростта и 

качеството на предлаганата услуга. Чрез завършването на проекта отчасти ще се повиши 

конкурентоспособността на железопътния спрямо автомобилния транспорт. Инвестицията 

е най-мащабната такава, както за Южния централен регион, така и за цяла България. След 

отварянето за редовно ползване на тунела „Мармарай” под Босфора значението на жп 

отсечката Пловдив – Свиленград многократно нарасна. Така на практика гарите 

Свиленград, Димитровград, Пловдив и София се оказаха на едно и също трасе с гара Пекин 

(КНР), Техеран (Иран), Багдад (Ирак), Анкара, Истанбул (Турция), Белград (Сърбия), Виена 

(Австрия). Завършването на това трансконтинентално трасе от Лондон до Пекин е едно от 

най-големите технически постижения на XXI в. Изграждането на непрекъсната 15 000 km 

железопътна система е постижение, което ще се впише в учебници по география и история, 

но по-важното – възможността за превозване на милиони тонове товари и хиляди пътници 

по това трасе е фактът, който трябва да се отбележи. Именно затова и жп проектът Пловдив 

– Свиленград е толкова важен за нашата страна. Не е правилно той да се разглежда като 

проект само с национално значение, а като част от трансконтинентално трасе с огромна 

важност. Все по-бързото развитие на комбинираните превози и свързаното с това 

изграждане на интермодални терминали ще подпомогне икономиката, ще подобри 

състоянието на държавните структури, свързани с обработката на товари и стоки. След 

приключване на проекта ще се подобри качеството на предлаганата от железопътния 

превозвач услуга, като се повишат комфортът и бързината на пътуване, ще се реализират 

бързи междурегионални и международни връзки и ще се подобри комуникацията между 

отделните региони в България и държави на Балканите. Важно да се побърза и с 

изпълнението на останалите жп проекти по същата ос, а именно Калотина – София, София 

– Септември – Пловдив. 
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В днешния информационен век, когато информацията е само на един клик от нас, е 

все по-необходимо да съчетаваме традициите в образованието с прилагане на новаторски 

подходи. 

Виртуалната информационна среда съдържа огромен образователен потенциал и ние, 

учителите, сме тези, които трябва да насочим учениците как да го използват. 

Тревожен факт е все по-задълбочаващият се спад на мотивацията на учениците и 

недостатъчната концентрация у голяма част от тях. Това извежда на преден план  проблема 

за модернизацията на образованието. За да се смекчи негативното отношение към 

училището е необходимо използването на по-разнообразни методи и форми на 

педагогическо взаимодействие, нови образователни ресурси, нова организация на 

образованието, които да стимулират учебно-познавателните интереси на учениците и 

тяхното творческо развитие. 

От опит знаем, че интересът е основен мотив за учене и важно условие за поддържане 

на вниманието. Провокирането и поддържането на интереса зависи от правилния избор на 

методи, които да стимулират познавателната активност на учениците. 

Основавайки се на думите на Фр. Бейкън „и тоя, който не иска да прилага нови 

средства, трябва да очаква нови злини, тъй като времето е най-големият новатор...” (Бейкън, 

1982, с.117) и на теорията за множествените интелигентности на Х. Гарднър (Гарднър, 2004) 

реших да търся нови педагогически подходи, които да стимулират познавателните интереси 
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на децата и да им покажат, че и самостоятелната работа (в училище или  у дома) може да 

бъде не досадно, а смислено занимание. 

Изхождайки от „Нова теория за интелигентността” на Хауард Гарднър „ако идеята за 

множествените интелигентности е валидна, ако индивидите наистина имат различни умове 

с различни силни страни, интереси и стратегии, тогава си струва основните учебни 

предмети да бъдат преподавани и оценявани по различен начин”(Гарднър, 2004, с. 164), 

избрах в моята ежедневна работа като учител да използвам възможностите на програмата 

„Hot Potatoes”.  

Основните цели, които си поставям, са формиране на положително отношение към 

науката География, стимулиране на познавателния интерес, на творческата активност и, 

разбира се, покриване на ДОИ. 

HOT POTATOES („Горещи картофи") (http://hotpot.uvic.ca) е софтуерна програма, 

създадена от университет „Виктория” (Британска Колумбия, Канада). Тя представлява 

безплатен пакет от пет програми за създаване на интерактивни образователни упражнения 

за ползване в интернет. Това е програма, създадена за учители. 

Проектът „Горещи картофи”, или Hot potatoes, се осъществява в България благодарение на 

усилията на координатора Анна Ананиева и на Лилия Желязкова, ръководител на проекта 

и председател на Асоциацията на преподавателите по философия още през 2008 г., но все 

още не е особено популярен сред учителите по другите учебни предмети. Случайно научих 

за обучението на учителите по философия и самостоятелно започнах да се занимавам с 

програмата, като подчертавам, нямам специални умения по информатика и дори не зная 

английски език. 

Програмата е подходяща за използване по всеки предмет, затова аз се насочих към нейното 

приложение в часовете по география и икономика. Може да се използва и за създаване на 

онлайн базирани учебни помагала, модули и обекти под формата на тестове, игри, 

кръстословици. Не е необходимо непременно да разбираме от програмиране, за да се 

справим с програмата. От учителя се иска само да подготви информацията – текстове, 

снимки, кратки видеоматериали, а програмата „има грижата” да ги превърне в уебстраници. 

Предлагам на Вашето внимание няколко разработени от мен „картофа”: 

http://hotpot.uvic.ca/
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Велики географски открития 

Води 1 

Води 2 

Въздушни маси 

Географско положение, релеф и полезни изкопаеми 

Стопанство и страни 

 

Резултатите, които се постигат с тази програма в най-общ план са: 

 Стимулират се мисловните процеси както при силните, така и при по-

слабите ученици. 

 Провокира се активността на учениците. 

 Задачите се отличават с особена атрактивност и се възприемат лесно 

от учениците. 

 Наблюдава се повишена емоционалност. 

 Задачите могат да се използват в началото на часа за връзка с 

предходния материал.  Подходящи са както за преподаване на нов материал, така и 

за преговор на вече изучения. 

 Изработени съобразно възможностите на програмата Hot Potatoes и 

качени в интернет, задачите могат да служат за самоконтрол, като се ползват и от 

дома. 

 Учениците веднага могат да получат обратна връзка дали са се 

справили със задачата. Да видят на кои въпроси са дали грешен отговор и кой е 

правилният отговор. 

В моята практика се случи дори учениците да проявят инициативност и сами да 

подготвят такива задачи. 

Програмата няма недостатъци, но изисква време от страна на учителя да подготви 

подходящи задачи, съответстващи на целите, които си поставя. Веднъж създадени, те могат 

да се използват многократно. 

 Убедена съм, че когато ние, учителите, използваме различни гъвкави педагогически 

похвати, вероятността знанията да достигнат до повече деца е по-голяма. 

http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/discoveries.html
http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/water1.html
http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/water2.html
http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/air.html
http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/geology.html
http://geograf.bg/uploads/static/magazine/edition-1/countries.html
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Не трябва да забравяме обаче, че присъствието на новите технологии в образованието 

само по себе си не гарантира обучение с високо качество. Необходимо е и изграждане на 

съответно отношение, търпеливо и последователно натрупване на опит и създаване на 

традиции. 

Погледнато от времето, в което живеем, прилагането на новите технологии спомага за 

повишаване на познавателния интерес на учениците и ни прави по-близки до тях. Съдейки 

по собствените си деца, които в ежедневието си не могат без компютър, виждаме, че 

интересът им към учебните предмети, в които се използват информационните технологии 

е много по-голям, отколкото в часовете само с традиционно преподаване. Не са малко 

училищата, които имат съответната материална база. Не са малко и колегите учители, които 

искат да използват е-помагала, но такива за жалост все още няма достатъчно. 

Нека като нравствена максима за всички учители, които се стремят към повишаване 

на познавателния интерес към учебните предмети да послужи мисълта: „Искам децата ми 

да разбират света, но не просто защото светът е очарователен, а човешкият ум – любопитен. 

Искам да го разбират, за да го променят към по-добро.”(Гарднър, 2004, с. 177) 

 

Литература 
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2. Гарднър, Х. Нова теория за интелигентността. Множествените интелигентности на 21 в. С., „Сиела”, 2004. 
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6. SlideShare, Ананиева, А. Ръководство за работа с програмата Hot potatoes 6, достъпен на 1 март 2016 г., 

http://www.slideshare.net/ouorizovo/-6590061 
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Обучението по география и Народната 

астрономическа обсерватория и 

планетариум – Ямбол 

 

Радка Цингова 

НАОП - Ямбол 

e-mail: r_tzingova@abv.bg 

 

На територията на град Ямбол е изградена Астрономическа обсерватория и 

планетариум от 1971 г. В продължение на 44 години тя е фокус, който обединява 

природните науки. Географи и астрономи работим заедно, за да надградим и направим по-

нагледно и достъпно за учениците учебното съдържание по география и икономика.                                                                       

През 1996 г. с активното участие на Географското дружество в град Ямбол, със 

съдействието на музея „Земята и хората”, към НАОП се създаде географски комплекс под 

надслов „Човекът–Земята–Небето”, който включва сбирка от минерали, скали и учебна 

метеорологична площадка. От 2000 г. се сформира и експозиция от слънчеви часовници. 

 Сътрудничеството между Математическата гимназия „Атанас Радев”, Ямбол, и 

НАОП има дългогодишни традиции и се изразява както в съвместното провеждане на някои 

от часовете по природна география, както и в организирането на извънкласни и 

извънучилищни форми, семинари, чествания и др. 

Усвояването на системни знания за природногеографските особености на Земята, като 

планета от Слънчевата система, и разкриване на взаимовръзките между човешкото 

общество и природата е главна цел в обучението по география и икономика. 

Целта на настоящата разработка е да представи възможностите на НАОП в 

обучението по природна география чрез различни методически варианти. 

Партньорството ни с НАОП съществува от около 20 години. През този дълъг период 

от време търсихме и продължаваме да търсим ефективни методи и прилагането им в 

обучението по география и икономика. Съвместно определяхме учебното съдържание, като 

се съобразявахме да отговаря на държавните образователни изисквания, както и да разкрива 
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постиженията в областта на астрономията при изучаването на планетата Земя. Съставихме 

и програма за извънкласна и извънучилищна дейност по география. Разработихме следните 

методически варианти към съответните раздели за 5. и 9. клас съобразно възрастовите 

особености на учениците и ги апробирахме в уроците и извън тях: 

1. Ориентиране в природата 

2. Земята – планета от Слънчевата система 

3. Движения на Земята в пространството 

4. Литосферата – скалната обвивка на Земята 

5. Въздушната обвивка на Земята 

6. Метеорологични наблюдения 

7. Процеси в атмосферата 

8. Време и климат 

9. Методи за изследване и прогнозиране  на времето 

10. Земетресения и вулкани 

11. Полезни изкопаеми 

12. В света на океаните 

 

Провеждането на урока извън класната стая винаги се посрещаше с радост от 

учениците. 

Темата „Ориентиране в природата” разработихме в 2 варианта. Първият бе в рамките 

на учебния час, а вторият - в извънучебното време. При първия вариант учениците 

посещават наблюдателната площадка на НАОП, слушат беседата, виждат хоризонта, 

линията на хоризонта, определят посоките на обекти (Безистена, църквите, парка, Стара 

планина, жилищни сгради и други). На групи работят с компаси. Наблюдават с телескоп. 

При втория вариант се изисква по-голяма организация от учителя по география. Той 

трябва да информира директора на училището, за да получи разрешение, да подготви 

документи за екскурзия с учебна цел, да осигури  транспорт. 

Заедно с колегите от НАОП определихме местността „Зайчи връх” за наблюдателно 

място. 

Зайчи връх е възвишение в Сърнена гора с надморска височина 257 m. Издига се 

западно от големия завой на р. Тунджа. Има 3 върха – Вълча скала, Голяма скала и Средна 
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скала. В края на II хилядолетие пр. Хр. в подножието на Зайчи връх възниква античният 

тракийски град Кабиле. Археологическите проучвания на акропола на Кабиле, разположен 

в източната част на Зайчи връх, разкриха древно светилище на Слънцето. След извършените 

археоастрономически изследвания се доказа съществуването на древна слънчева 

обсерватория. 

При посещението на Зайчи връх, разпределени по групи, учениците имат възможност 

да видят Бакаджика, Стара планина, Манастирските възвишения, град Ямбол, град Сливен, 

околни села, река Тунджа и нейните тераси, меандри, да се ориентират с компас, да 

погледнат през телескоп обектите, да чуят интересната беседа на г-жа Върбанова, лично 

участвала в проучванията на слънчевата обсерватория. Зайчи връх е не само природна 

лаборатория, от която можеш да видиш различни форми на релефа, да се ориентираш в 

природата, но тук може да усетиш и духа на траките. Какво по-хубаво от това да видиш 

радостните лица на учениците, да бъдеш сред природата и да им показваш нейната красота! 

Няма по-подходящо място от НАОП за провеждането на темите: 

„Земята – Планета от Слънчевата система” и „Движения на Земята в пространството”. 

Във звездната зала учениците слушат с интерес лекциите, както и демонстрацията за 

движенията на Земята. 

При темата „Полезни изкопаеми” пред сбирката скали, минерали и полезни изкопаеми 

нагледно учениците се запознават с различните видове полезни изкопаеми, разпознават 

различните скали и минерали. На таблото за родния край виждат какви полезни изкопаеми 

са разкрити в района. 

Процесите в атмосферата са сложни и трудни за представяне, но те оказват голямо 

влияние върху човека и неговата дейност. В НАОП работи бивш метеоролог и това много 

ни помогна при разработване на темите за 5. клас „Въздушната обвивка на Земята”, които 

проведохме на метеорологичната площадка. Учениците се запознаха с уредите за измерване 

на температура, налягане, посока и скорост на вятъра, за измерване количеството на 

валежите. 

Непрекъснато се усъвършенстват методите на изследване на атмосферата и 

прогнозиране на времето. Информацията в учебниците е оскъдна и недостатъчна.  

Вариантите на проведените уроци в раздел Атмосфера в 10. клас предизвикаха голям 

интерес. Запознавайки се със съвременните методи на изследване на атмосферните процеси 
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и получавайки информация за прогнозиране на времето, учениците бяха провокирани сами 

да съставят метеорологични прогнози. Предоставиха им актуални сайтове, които могат да 

използват за своите прогнози. 
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НАОП разполага с редица научнопопулярни филми с географско съдържание, които 

могат да се видят при раздел „Литосфера” и „Хидросфера”. Това са „Рентгенов разрез на 

Земята”, „Синята планета”, „Приливните морета”, „Най-красивите обекти на планетата” и 

др. При гледането на филм предварително определяме въпроси, на които учениците трябва 

да отговорят в края на часа. 

Заедно с НАОП провеждаме състезания за нашата планета Земя, викторини, 

чествания, посветени на Международния ден на Земята, Световния ден на водата, 

Световния ден на климата, Международния ден за защита на озоновия слой и др. 

Организираме ученически конференции, конкурси, посрещане на изгрева на Слънцето, 

екскурзии, училищни дискотеки, практически демонстрации и много наблюдения. 

Към НАОП има клуб „Синя планета” в който участват ученици от Математическа 

гимназия „Атанас Радев”, които имат интерес към географията. Чрез този клуб учениците 

разширяват знанията си по география и икономика, подготвят се за състезания, конкурси, 

олимпиади и проекти. Участват активно във всички мероприятия провеждани от Народната 

астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол. 

Часовете по география, провеждани в НАОП, се посрещат от учениците с голям 

интерес, защото обстановката е по-различна, чувстват се по-спокойни, има много добро 

онагледяване на природните процеси и учебният материал се възприема по- трайно. 

Препоръчвам на колегите да използват базата на НАОП – Ямбол в обучението по 

география и икономика, както и да участват в различните мероприятия, организирани от 

екипа, работещ там.  
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Използвани снимки- архив НАОП  
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Образователна технология за развитие на 

дигитални и социални компетентности 

при изучаване на континента Азия 

 

Валентина Стоянова 

69 СУ „Димитър Маринов” гр. София 

e-mail: valia_niki@abv.bg  

 

Повишаването на качеството на общото образование в голяма степен е свързaно с 

въвеждане на нови технолигии в обучението. То е заложено в проектите на нови ДОИ и 

учебни програми  по география и икономика „за по-качествено образование” в средното 

училище.  

Разработването на електронни образователни продукти и прилагането им в 

обучението изменя професионалната дейност на българския учител. Използването на 

персоналния компютър в учебния процес определя нова роля и място на педагога в класно-

урочната форма на обучение. Като способ за интензификация на учебния процес 

информационно-комуникационната технология дава възможност не само за онагледяване, 

информиране и затвърдяване знанията на учениците, но и за самостоятелно учене, 

придобиване на умения и оценяване на постиженията им. Създават се възможности за нов 

„модел” на обучение, в центъра на който е личността на ученика. Работата в електронна 

среда създава условия за развитие на интегрирана географска и дигитална компетентност и 

на нова компетентност за учене. 

Новата парадигма като образователна концепция се основава на: теориите на 

конструктивизма; теорията за „учене чрез правене”; развиващото личностно ориентирано 

обучение (Полат, 2000:23); сензомоторната дидактика; мултисензорното обучение, най-

близки и приложими от гледна точка на възможностите на ИКТ. 

Работата в електронна среда създава условия за развитие на географски дигитални 

компетенции. Чрез компютърно опосредстваната комуникация (computer mediated 

communication – CMC) учениците имат възможност да разширят своя опит за учене от 
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индивидуален до социален като „създават общности от учещи и практикуващи” (Jonassen, 

Davidson, Collins, Campbell and Haag, 1995). 

Съчетаването на традиционни и съвремени методи и технологии води до повишаване 

на интереса на учениците към усвояване на нови знания и умения. Учителят има 

възможност да бъде в ролята на консултант, съучастник в педагогическото общуване.  

В съответствие с изискванията, целите и спецификата на образованието за развитие 

обучението по география и икономика трябва да провокира мотивация за учене и 

повишаване качеството на обучението, увереност в знанията и уменията, придобити от 

учениците. Развитието на електронното обучение е пряко свързано с нарастващите 

възможности и намаляването на цената за достъп до информационните и 

комуникационните технологии, както и на възможността на ИКТ да поддържат обучение и 

преподаване, основаващо се на използването на мултимедийни ресурси.  

 В обучението по география и икономика изключително важна е работата с 

географската карта и пространствената ориентация. Умението за представяне на 

информация на контурна карта е основен момент от обучението и контролната дейност. 

Разработените контурни карти в електронен вариант включват набор от практически задачи 

по основните теми от учебната програма за прогимназиален етап от шести до осми клас – 

география на континентите и океаните.  

 Целевата част на технологията в настоящото изследване е съобразена с ядрото 

на целите на географското образование. Географската култура се постига чрез дейност, 

комуникация, усвоява се в социален контекст и винаги е колективно явление (Хофстеде, 

1991:368). В конкретната ситуация – при изучаване на конкретната тема, това е разширено 

разбиране за географската култура (Гайтанджиева, 2000:253) при дейност в електронна среда, 

т.е. „географската култура на 13 – 14 годишния ученик в началото на XXI в., като част от 

общата култура на информационното общество е дигиталната географска култура – модел на 

мислене и действие в реално географско пространство, в информационното геопространство 

и в киберпространството” (Ангелова, 2007:26). Модели на поведение – разбирането на 

географската култура като модел на мислене, усещане и действие в реалното и 

киберпространството предполага обучение, което осигурява едновременно въздействие върху 

повече сензорни системи при използване, както на традиционни източници на информация 
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(учебници, карти), така и на иновационен интерактивен продукт за работа с контурни карти в 

онлайн среда.  

1. Предложената образователна технология отговаря на дефиницията за иновация: 

технология, система от дейности, иновационен продукт, с който се усъвършенства 

образователната практика и се повишава нейната ефективност (Стефанова, 2007). 

 Тези особености са конкрeтизирани в съдържателно-процесуалната част на 

технологията.  

В разглежданата образователна технология, като част от регионален курс по география 

и икономика в 7. клас на основата на овладяни знания и начини на дейност се усвоява система 

от географски знания за континената  Азия – водещи идеи, системи от единични понятия, 

регионални и планетарни закономерности, умения, компетентности и модели на поведение, 

които дават възможност на ученика да разбира и разумно да действа в географското 

пространство. Системата от единични понятия е характерна за регионалната част на курса. 

Включват се знания за континента Азия, региони в Азия и страни. Дейностите, застъпени в 

настоящата образователна технология са свързани с усвояване на умението за изработване на 

тематична карта върху електронни контурни карти (картографско представяне на 

информация) и локализиране на изучавани обекти. 

Особеностите в процесуалната част на технологията може да се определят в три 

аспекта: 1) спецификата на електронното обучение; 2) различни дейности на контурна карта 

в е-формат; 3) възможностите за реализиране на технологията в различни типове уроци. По-

конкретното им представяне авторът на настоящото изследване използва като един от 

основните аргументи за иновационния характер на образователната технология. 

2. Разработеният електронен продукт съдържа дейности - упражнения върху 

контурни карти на континента Азия по девет теми от учебната програма. Всяко 

упражнение (задача) е обезпечено с ресурси за изпълнение. Стартирайки изпълнението на 

задачите, учениците разполагат с контурна карта, легенда, ресурси, които следва да 

разпределят по територията на континента. Продуктът е разработен така, че във всеки един 

момент ученикът може да спре изпълнението на задачата и да се консултира с указанията 

за ползването му. Всяка задача е с определено време за изпълнение и максимално възможен 

брой точки. В долната дясна част на екрана се изписват резултатите в точки и накрая в 

цифрова оценка, както за всяко упражнение, така и средна оценка за упражненията по 
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темата. Задачите се изпълняват чрез «влачене» на думи, знаци, цифри от предложените 

ресурси на съответните им места на картите. Въпросите в упражненията са предимно за 

съотнасяне, с оглед естеството на работа с контурни карти. 

  Технологични особености: брой контурни карти– 31; 

  Особености на дизайна на контурните карти: всяка контурна карта 

съдържа заглавие, легенда, задачи – 1 – 4 за изпълнение, ресурси за изпълнение 

на упражнението – набор от имена на обекти, палитра с цветове, стойности за 

разпределение, таблици с информация и др.  

 

 

Фиг. 1 

 

3. Представеният продукт дава възможност за работа в различни типове уроци. 

При уроците за нови знания се формира преди всичко географска грамотност чрез 

усвояване на всички видове знания и съответните умения. Мястото на използвания продукт 
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би могло да бъде при затвърдяване на взетия учебен материал или в процеса на усвояване 

на нови знания като продуктът се използва за провеждане на интерактивната техника 

визуализация. При уроци за дейност, когато учениците работят в компютърния кабинет 

учебните интерактивни упражнения – онлайн дават възможност за интензификация на 

учебния процес, както и при уроци за обобщение и работа с интерактивна дъска.  

 

 

Фиг. 2 

 

Използваният продукт „учебни интерактивни упражнения –  онлайн” е съобразен със 

съдържателните  изискванията на учебната програма по география и икономика за седми 

клас от 2004 г. Проектираната в учебната програма система от единични понятия по 

разглежданите теми е съпоставена с единичните понятия, включени в учебните 

интерактивни упражнения – онлайн. Резултатът показва голяма степен на съответствие  на 



 
84 

включените в учебната програма общи и единични понятия и тези, залегнали в 

разработения продукт.  

Решенията в съдържателнопроцесуалната част от технологичния модел се определят 

от спецификата на обекта на настоящото изследване − учениците от 7.(а) клас (20 деца) на 

69 СУ „Димитър Маринов”, гр. София. Периодът на изследването обхваща изучаването на 

раздел Азия през учебната 2013/2014 г. Децата в класа се интересуват от възможността да 

учат по различен от традиционния начин. Предпочитат да участват активно в часа, да 

изпълняват самостоятелно задачи. Само по себе си провеждането на часа по география в 

кабинета по информатика провокира интереса им и ги мотивира за активна работа и 

постигане на добри резултати. 

Важен елемент на образователната технология е контролната част, вкл. 

оценяването. В предложения иновационен интерактивен продукт за работа с контурни 

карти в онлайн среда, оценката се получава като брой на вярно решените задачи по ключа, 

и обективна процедура за понятийно картографиране (conceptual mapping) (Е. Герганов). 

Оценяването чрез обективни тестове включва различни типове задачи, като от всяка задача 

се получава 1 т. (когато се избере верният отговор) или 0 т. (когато се посочи грешен 

отговор). Поради спецификата на продукта и работата с него в използвания начин на 

оценяване се предвижда отнемане на точки в случай на неправилно отговаряне (съотнасяне) 

на задачата. 

Предложената образователна технология включва работа в екип и в компютърен кабинет. 

Те имат своите особености:  

Членовете на екипа спомагат и допринасят за постигането на целите чрез използването 

на техния уникален талант и знания. Насърчава се откритото изразяване на идеи, мнения, 

несъгласия. Въпросите са приветствани. Комуникацията между членовете е откровена и 

искрена. Те правят усилие да разберат гледната точка на другия.  

При работа в компютърен кабинет е необходимо спазването на някои правила. Според 

Наредба № 9 максималната продължителност на работа на учениците с персонален 

компютър за ученици 6-7. клас е не повече от 40 мин и максимален брой занятия за седмица 

5. Съобразявайки се с тези разпоредби, работата по география и икономика трябва да бъде 

така разположена във времето съобразно учебната програма и часовете по информационни 

технологии.  
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Основните изследователски методи, използвани в образователната технология са 

моделиране, тестиране, педагогическо наблюдение, експертна оценка, анкетиране. 

В проведеното изследване учениците от седми клас се упражняваха с интерактивни 

упражнения – онлайн по география и икономика по девет теми за континента Азия. 

Занятията се проведоха в 4 учебни часа в кабинета по информатика. След въвеждащото 

занимание и регистрацията на учениците в сайта те имаха възможност да се упражняват и 

вкъщи. Заключителният тест на хартиен носител се проведе като урок за контрол в кабинета 

по география. Задачите бяха идентични с тези в онлайн продукта, с който се упражняваха. 

Поради естеството на този тип задачи за локализация на географски обекти и явления, е 

подготвен тест, в който са подбрани най-представителните обекти за континента по 

изучените теми. Избраните обекти са включени в задължителните понятия, които се 

изучават по учебна програма, например: мусони, Арабски полуостров, 

памукопроизводство, пристанища, страните Япония, Индия. В изследването те са 

комбинирани  в три карти – Географско положение и природа на Азия, Население и 

стопанство и Политическа карта. 

 

  

№ на ученика 

Фиг. 3. Среден резултат на учениците от всички онлайн упражнения по тема Азия 
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Фиг. 4.  

 

В компютърния кабинет учениците работиха  

1) по 3 или 4 задачи, 

2) по всяка от 9-те теми, 

3) в екипна форма (10 екипа).  

Това даде възможност за сътрудничество с цел постигане на добри резултати, обмяна 

на опит и знания, взаимна подкрепа. Като цяло слаби оценки в крайния резултат по 

теми няма. Използваният интерактивен продукт дава възможност да се оцени в 

момента на извършване на дейностите онлайн всеки един ученик. 

Представената графика (фиг. 3) показва, че учениците са се справили със 

задачите много добре. Средният успех варират от много добър 4,50 до отличен 5,80. 

Направеният анализ на база на резултатите по теми и протоколите с получените 

резултати показва: най-много ученици са постигнали оценка много добър (от 4,60 до 

5,46) – 11 ученици. Медианата също е много добър 5,46 и съвпада с модата.  
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Средният тестови бал за изпълнението на упражненията онлайн и за 

комбинираният финален тест е 30 точки. Максималният брой точки е 60. От данните 

в табл. 1 е видно, че всички ученици, участвали в изследването, са постигнали 

резултати над средния. Това се наблюдава и при двата вида изпитване – онлайн и на 

хартиен носител. В процентно отношение се наблюдава следното: трима ученици са 

изпълнили задачите по две от темите в комбинираният тест 100% и един ученик се е 

справил отлично с една от темите. 

 

Табл. 1. Абсолютна честота на получените оценки от финалния тест на хартиен носител 

Оценка Брой f – абсолютна честота  

Слаб 2 0 0% 

Среден 3 0 0% 

Добър 4 0 0% 

Много добър (4,60 –5,46) 10 50% 

Отличeн (5,53 – 5,93) 10 50% 

 

Резултатите показват равенство между оценките много добър и отличен. Тук трябва 

да посочим, че седем ученици са постигнали резултат много добър – с оценка от 4,60 до 

5,00 и трима с резултат от 5,00 до 5,50. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Среден успех на класа онлайн (1) и финален тест (2) 
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От фиг. 5 ясно личи, че учениците са постигнали по-висок среден успех при 

изпълнение на задачите на хартиен носител на финалния тест. Разликата е малка – 0,24 

стотни. Този резулт е нормален т.к. трябва да се има предвид, че получените оценки при 

работа в онлайн среда са от упражнения, направени в процеса на усвояване на нов учебен 

материал, докато финалният тест е при тематичен контрол на изхода. Втора също важна 

причина е, че при финалния тест броят на обектите е сведен до 60 по всички теми. 

Подбрани са най-представителните теми и обекти, както и някои, които затрудниха 

учениците при работа в онлайн среда. По-високите оценки като цяло показват, че в 

голяма степен учениците са попълнили пропуските си.  

Резултатите на учениците, разгледани по теми, съответно при изпълнение на 

онлайн упражненията в процеса на усвояване на новия материал и при теста на изхода 

на хартиен носител показват следното:  

Oт участвалите 20 ученици в двата варианта на проверка, по първата комбинирана 

тема Географско положение и природа петима показват по-нисък резултат при изпита на 

хартиен носител спрямо резултата, който са постигнали в онлайн среда. Установените 

разлики са в рамките на 0,10 – 0,30 стотни. 

По-голямата част от учениците са се справили по-добре на теста на хартиен 

носител. Прави впечетление, че представителите на екип 3 имат малко по-висок 

резултата от останалите на хартиен носител. Този резултат вероятно се дължи на по- 

сериозни упражнения и подготовка за финалния тест.  

Сравнението на резултатите по тема Население и стопанство показват по-добри 

резултати при всички ученици при изпълнение на задачите на хартиен носител. 

По отношение на тема Политическа карта на Азия отново можем да кажем, че 

всички ученици са се справили малко по-добре спрямо работата им в онлайн среда. Тази 

тема се изучава последна поред и вероятно учениците са запазили знанията си по нея. 

Също така финалният тест включва 6 от страните, изучавани по УП и включени в 

учебниците и помагалата. Това вероятно е улеснило децата в решението на тази задача. 

От друга страна се вижда, че учениците са се справили и с разпознаването на страните, 

които не са толкова лесни за усвояване. При тази задача прави впечетление, че две от 

децата са постигнали равен резултата с изпълнението на здачите онлайн. 

Използваният продукт бе предложен за експертна оценка на преподаватели по 

география и икономика и история и цивилизации, както и на специалисти в областта на 

информационните технологии. 
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Табл. 2. Резултати от анкетата: 

N 1. Адекватни ли са 

задачите на 

очакваните 

резултати? 

2. Научно вярна ли е 

формулировката на 

задачата? 

3. Как преценявате 

възможностите за 

изпълнение на 

задачата? 

1 Да 7 Да 6 Възможно и вярно 4 

2 Не 0 Не 0 Възможно, но с известни 

затруднения 

3 

3 Има нужда                    

от подобрение 

0 Има нужда от 

подобрение 

1 Не може да бъде 

изпълнена 

0 

 

Всички колеги, дали мнението си относно интерактивните онлайн упражнения по 

предложената анкетна карта посочват, че задачите са адекватни на очакваните резултати. 

Шестима от запитаните отговарят, че формулировката на задачите е научно вярна, един 

смята, че има нужда от подобрение. По отношение на възможността за изпълнение на 

задачите с така поставените условия и указания четирима от запитаните смятат, че 

задачите могат да се изпълнят и да са верни, трима смятат, че това е възможно, но с 

известни затруднения. Затрудненията са по скоро от технически характер. За част от 

упражненията се изисква точност при боравенето с мишката, за да се отчете положителен 

резултат. IT специалистите посочват, че е необходимо за по-прецизното отчитане на 

отговорите на учениците да се разшири ареалът, в рамките на който да се приема 

отговора за верен. Колегите посочват, че много добър вариант за използване на 

интерактивните онлайн упражнения е използването им с интерактивна дъска. 

След работата с електронните - онлайн упражнения по темите от раздел Азия 

учениците попълниха анкетна карта относно трудностите, които са срещнали при 

изпълнение на задачите по различните теми. 

 

Анализът на получената информация от проведената анкета показва: 

Най-много ученици са срещнали затруднения при изпълнението на задачата за 

изработване на климатограма. Това се дължи по скоро на технически трудности при 

построяването на климатограмата. Други теми с по-голям брой ученици, срещнали 

трудности (50%) са релеф и полезни изкопаеми, стопанство и знамена на страните.  

По темата страни в Азия няма отбелязли трудности от нито един ученик. Само по 

двама ученици са отбелязали темите за климат, природни зони като такива, които са ги 
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затруднили. Прави впечатление, че до голяма степен посоченото в анкетите се 

припокрива с резултатите от онлайн изпълнените упражнения. 

Обобщената анкета показва, че 8 ученици (около 40%) определят като най-трудна 

задачата, свързана със стопанство на Азия, също толкова са посочили задачата за 

флаговете на страните. Резултатът отново се припокрива с посоченото в първа графа и 

показаните резултати от изпълнението на задачите онлайн. Като най-лесни за 

изпълнение са посочени дейностите по теми географско положение, локализиране на 

растения и животни в съответните природни зони, разпознаване на въздушни маси и 

океански течения, както и локализиране на страни и техните столици. 

 

 

Фиг. 6  

 

Проведеното изследване с използване на образователна технология за развитие на 

географски дигитални и социални компетентности при изучаване на континента Азия с 

учениците от седми клас на 69 СУ „Димитър Маринов” гр. София показа, че прилагането 

на ИКТ в обучението по география допринася за постигане на очакваните резултати, 

разнообразява работата в часовете по география и мотивира учениците за постигане на 
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по-високи резултати. Според получените резултати по-голямата част от учениците 

показват по-високи индивидуални резултати на финалния тест, проведен на хартиен 

носител. За този резултат допринася използването на интерактивни упражнения по 

география и икономика в часовете за подготовка по темата, съчетани с традиционните 

методи на обучение. 
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  ПО СВЕТА И У НАС 

 

Пушевските кактуси - необичайна 

атракция или скрита опасност? 

 

Христина Проданова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: eladora_black@abv.bg 

  

България. 

Намирам се в Средния Предбалкан.  

Поемам на запад от гр. Велико Търново. Движейки се южно от р. Янтра, по 

Шемшевско шосе, след кратко, 15-километрово пътуване навлизам в пределите на с. 

Пушево. На „прага” ме посрещат стара поолющена табела и висок, добре поддържан, 

асфалтов мост. Връщам се след години в родното село на баба. Знам какво търся - онези 

плоски зелени растения, чиито дребни иглички бяха така трудни за очистване от детските 

ми ръце. 

 

Фиг. 1. Село Пушево и околностите 

 

Село Пушево е едно от много малките населени места в пределите на община 

Велико Търново – с население под 200 души и площ на землището около 14,7 km2. 
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Разположено западно от общинския център, през неговата територия преминават 

основни транспортно-комуникационни пътища – първокласен път I-4 (Е772) и 

третокласен път III-303, поемащи основния трафик София–Варна и Павликени–Дряново 

(фиг. 1). 

Селото притежава богата история, чийто дири се губят далеч в Античността – 

изпъстрена с личности и събития, данни за които предоставят летописните книги и 

археологически находки в района. Тук, обаче, няма да стане въпрос за историята, а за 

природата и по-точно за онази част от нея – нетипичната, различната. 

„Едва ли някой може да каже кога точно са се появили кактусите в село Пушево” – 

твърди рекламна брошура за тях. И действително е така – всички знаят, че ги има, но 

никой не помни от кога и как. Това, разбира се, не пречи на тяхната притегателна сила – 

близки и далечни пътешественици идват, за да ги видят и да им се порадват.  

Дълбоката безпаметност за появата на кактусите и креативността на местните хора 

са успели да породят множество легенди, песни и стихотворения. Две са основните 

версии сред местните за появата на кактусите – според първата, за тях е „виновна” неясна 

сила, която искала да предпази селото от злини и затова засадила бодливите растения в 

самото начало на селището. Втората версия свързва появата им с прелетял над селото 

извънземен кораб, който поръсил семената. Разбира се, и двете обяснения не биха могли 

да бъдат правдоподобни, но пък внасят един особен колорит в селските разговори и 

шеги. Едно от стихотворенията, посветени на кактусите, е написано през февруари, 2009 

г. от пушевчанина Ангел Недялков и бе любезно предоставено от кмета на селото за 

нуждите на настоящото изследване. То носи името „Пушевските кактуси” и започва така: 

Във Дола и по скалните пътеки 

дето слънцето изгаря всичко с лъчи преки 

и на запад от чешмяния ни път: 

днеска там безбройни кактуси растат 

 

за да завърши с предупредителното: 

 

Но земляци наши и туристи 

ги спохождат с намерения нечисти 

без да виждат едно куче лошо, 

що ги наблюдава от дома на Гошо: 

то безспирно кактусите пази, 
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лаят му се носи на талази 

удря се в близкия редут 

и насажда сред крадците смут... 

 

Вярно е – кучето на Гошо все още пази кактусите – в това може да се убеди всеки, 

който лично посети терена. 

А къде точно се намират Пушевските кактуси? 

Нетипичните за България и умерените ширини растения могат да бъдат открити в 

самото начало на селото – непосредствено преди първите каменни зидове на къщите, в 

ляво от високия мост. Местността е наричана от пушевчани „Дола” и неслучайно – 

теренът е силно пресечен и тесен, а през него протича дерето Дромускул – десен приток 

на река Янтра (фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Изглед към Дромускул дере; личен архив 

 

Надморската височина в най-ниската част на Дола е около 200 m, а в най-високата 

215 m. Кактусите се развиват от двете страни на пътека, преминаваща край двуметрови 

варовикови скални венци (фиг. 3).  
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Фиг. 3. Общ изглед към Дола и скалния венец; личен архив 

 

Кактусовото поле е с неправилна фуниевидна форма, чиято широчина се увеличава 

с напредване на юг по пътеката и с приближаване към кучето пазител – най-хубавите 

екземпляри се намират именно там. Площта, която заема полето с бодливите растения е 

около 0,25 hа. 

Установено е, че кактусите са от род Опунция (Opuntia). А при нарочното 

обхождане на терена и последвалото допълнително проучване на разновидностите на 

Opuntia, бе конкретизирано, че представителите в Дола са от вид Opuntia humifusa (Raf.) 

Raf., тъй като отговарят на техните морфологични белези и изисквания към околната 

среда.  

В научната литература съществуват някои таксономични различия, вследствие на 

които Opuntia humifusa може да бъде срещната още като O. compressa (Salisb.) J.F.Macbr., 

O. vulgaris Mill. и O. calcicola Wherry. В англоезичните страни, извън научните среди, е 

по-известна като Devil’s tongue [= дяволски език] и Eastern Prickly Pear [= източна ядлива 

круша], като последното вероятно произлиза от крушовидната форма на плодовете.  

Opuntia humifusa е северноамерикански вид кактус, отличаващ се с изключителна 

приспособимост и студоустойчивост, чийто цъфтеж настъпва през късната пролет и 

продължава през месеците юни и юли. Цветовете са жълти и в диаметър достигат от 4 до 

6 cm (фиг. 4). 

Плодовете са червеникаво-лилави с дължина между 3 и 5 cm, които се задържат 

върху растението до следващия цъфтеж. През зимните месеци зелените части на кактуса 

се отпускат и набръчкват силно, добивайки червеникавокафяв цвят по върховете. Що се 

отнася до бодлите – те са почти незабележими с техните 3 mm височина, избиващи на 

големи снопчета, както по листата, така и по плодовете (фиг. 5). 
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Фиг. 4. Opuntia humifusa в Дола по време на цъфтеж;Източник - 

http://www.ranica.eu/photo.php?iid=39912 

 

 

Фиг. 5. Състояние на Opuntia humifusa през месец октомври; личен архив 

 

United States Department of Agriculture (USDA) посочва Opuntia humifusa като 

местен вид кактус, характерен за източните северноамерикански щати (L48) – от 

Масачузетс до Минесота на север, от Флорида до Тексас на юг и за Канада – в щата 

http://www.ranica.eu/photo.php?iid=39912
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Онтарио (http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ophu, 29.10.2015 г.). Съвременното 

разпространение на кактуса, обаче, далеч не включва само родните му места. Opuntia 

humifusa, заедно с други видове като O. stricta и O. ficus-indicа, са били успешно 

интродуцирани в Южна Африка, Австралия, Тасмания, Южна Европа (основно по 

средиземноморското крайбрежие) за стопански цели като фураж за животни, естествени 

ограждения на пасища и др. В Централна Европа за пръв път Opuntia humifusa е била 

регистрирана на територията на Швейцария през втората половина на XVIII в. Днес тя 

се среща и в други европейски държави – Хърватия, Германия, Испания, Франция и 

Италия – за последните две е посочена като „широко разпространена” и обитаваща 4 

хабитата. 

Инвазията на кактуси Opuntia в естествените и полуестествените местообитания в 

Средиземноморския регион изменя структурата на хабитатите и видовия състав (Essl, F., 

Kobler, J., Spiny invaders – Patterns and determinants of cacti invasion in Europe. Flora (2008). 

Това положение се дължи на изключително непретенциозния към околната среда вид. 

Opuntia humifusa предпочита пълна или частична слънчева светлина, добре дренирани 

песъчливи или каменисти почви със средно кисело до средно алкално pH. Издръжлива е 

към високи положителни и отрицателни температури – естественото ѝ разпространение 

в САЩ и Канада обхваща зони на издръжливост от 4b до 10b по скалата на USDA, 

съответстващи на температури в интервала -31,6°C до 1,7°C. Кактусите от род Opuntia 

обитават изключително разнообразни територии – от сезонно сухи тропически до 

субтропически широколистни гори и шубраци до умерени пустини, прерии, крайбрежия 

и горски поляни (Majure, Lucas C., The evolution and systematics of the Opuntia humifusa 

complex. А dissertation, University of Florida, 2012). 

Представителите на Opuntia humifusa в с. Пушево, Великотърновска област са се 

приспособили към условията в тази част на Предбалкана и се развиват изключително 

добре. За това допринася по-мекият климат край Велико Търново в сравнение с други 

части на Средния Предбалкан, дължащ се на затворения характер на релефа и ниската 

средна надморска височина – около 200 m. Средната януарска температура е около -

0,6°С, а средната юлска около 21,8°С. За доброто развитие на кактусите допринасят още 

югоизточната експозиция на терена, осигуряваща необходимия брой часове слънчево 

греене и завета, който осигуряват скалите и надвисналите отгоре къщи, въпреки че 

средната скорост на вятъра през зимата не е висока – 1,4 m/s за месец януари и 1,3 m/s 

годишна. В сравнение с Павликени и Горна Оряховица тя е по-висока за същия месец – 

http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ophu
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1,6 m/s и 1,9 m/s, а годишната е около 2 m/s (Климатичен справочник за НР България, 

том 4, 1982, С., БАН). 

Други основни фактори за развитието на Пушевската колония от кактуси са 

характерът на скалната основа и наклонът на склона. Широко разпространените 

варовикови скали и транселувиалният характер на ландшафта способстват бързото 

отводняване на терена при валежи и топене на сняг. Под влияние на гравитацията 

водните потоци изтичат през пукнатините на скалата като по този начин се възпрепятства 

преовлажняването и образуването на локви около растенията, което би могло да доведе 

до тяхното загниване.  

Югоизточната експозиция на терена оказва положително влияние за развитието на 

кактусите още в края на зимния период, когато започва интензивното топене на снежната 

покривка, в следствие от увеличената скорост на южните ветрове – 4,7 m/s и по-силното 

слънчево греене (фиг. 6). 

 

 

Фиг. 6. Кактуси отляво на пътеката, скрити под скалния венец; личен архив 
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В местността Дола, кактусите Opuntia humifusa успешно съжителстват с 

представители на дървесно-храстови видове като люляк (Syringa sp.), глог (Crataegus 

sp.), обикновена шипка (Rosa canina), повет (Clematis vitalba) и единични бройки от 

полски бряст (Ulmus minor) – по високите части на терена и върху скалите. В ниската 

част на Дола и край дерето се развиват мощни екземпляри от бяла върба (Salix Alba). 

Други, съпътстващи кактусите, тревни видове са глухарче (Taraxacum sp.), детелина 

(Trifolium sp.), тлъстига (Sedum sp.), тученица (Portulaca oleracea), мента (Mentha sp.), 

лопен (Verbascum phlomoides) и др. (фиг. 7). 

 

Фиг. 7. Профил на релефа през най-изразената част на кактусовото поле;  

автор – Христина Проданова 

 

Вероятно обяснение за появата на кактусите би могло да бъде изхвърлянето на вече 

непотребен саксиен индивид от някоя от съседните къщи и тъй като условията отговарят 

на изискванията на Opuntia humifusa, то тя се е захванала тук сред скалистия западен 

склон на Дола и постепенно е увеличавала ареала си, достигайки до размерите на 

днешната площ от около 0,25 hа. 
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Не може да се отрече притегателната сила на кактусите. Те се явяват основна 

атракция в чертите на селото, а съдбата им е редовна тема на разговори между местните 

хора. В чест на нетипичната растителност, през 2013 г. е организиран първият по рода си 

Празник на кактуса, а идеята е той да се превърне в традиция.  

Всичко казано дотук потвърждава и двете обстоятелства – да, кактусите наистина 

са необичайна атракция – не само за с. Пушево, но и за цяла България. За местните хора 

те са начин за привличане на туристи към селото и неговите околности. И да, кактусите 

са скрита опасност за местното биоразнообразие с тяхното инвазивно развитие и висока 

приспособимост. Макар местните да твърдят, че техните кактуси са единствените по 

рода си в България, това не е така. Кактуси Opuntia са регистрирани на още няколко 

места – от Черно море до Югозапада – на Змийския остров (Св. Тома), в Лозенска 

планина, в Кресненско дефиле, Франгенско плато (Zahariev, Dimitrova, 2014), Пирин, 

западно от с. Лъки (Kenderova, 2012) и др. За първи път Александър Ташев (2012) 

споменава за находище на кактуси Opuntia humifusa в района на гр. Харманли в статията 

си Characteristics of the Opuntia humifusa (Cactaceae) locality in the Harmanli district, South 

Bulgaria. Подобно на Пушевските кактуси и тези в Харманли заемат поле с триъгълна 

форма в пресечен релеф, с разликата, че площта им е значително по-голяма – около 6 hа. 

Всички източници, открити до момента на публикуване на настоящата статия, 

сочат, че Opuntia humifusa се чувства у дома си в България, а на места се проявява като 

инвазивен вид. Сами по себе си, кактусите не биха били заплаха или опасност, но в 

случай на продължаващо неконтролируемо разрастване, то би се създала пряка опасност 

за промяна облика на ландшафта в териториите, които обитава. Ето защо във и около 

района на Пушевските кактуси би следвало да се осъществява регулиран достъп на хора 

и животни, имайки предвид лесно разпространимите семена на растението, които могат 

да бъдат пренесени на далечно разстояние от обувките на човек или от животно, 

нахранило се с тях. Следва да се направят необходимите задълбочени изследвания и 

анализи върху появата, степента и скоростта на развитие на кактусите, да бъде правилно 

интегрирана тази територия сред останалата част от местността, за да не се налага един 

ден да се търсят начини за отстраняването на инвазивния гостенин. 
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Уроци по родолюбие 

 

Марина Стоева 

Българско географско дружество 

e-mail: mareto84@gmail.com 

 

Този юни (2015 г.) си взех кратък отпуск, който посветих на пътувания по нашите 

земи. Програмата ми включваше: Козлодуй: посещение на Националния музей „Параход 

Радецки”; Враца; с. Челопек: посещение на къща-музей „Баба Илийца"; с. Лютиброд с 

панорама към скалното образувание Ритлите и Рашов дол.  

Разстоянието София – Козлодуй по нашия маршрут (през Враца) е 191 km. 

Преминахме ги неусетно, слушайки разказите на екскурзоводката ни, посветени на 

българското националноосвободително движение. Разказа ни за Първа и Втора 

българска легия, Георги С. Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Панайот Хитов, 

Хаджи Димитър, Стефан Караджа и др. Акцент, разбира се, бе поставен върху живота и 

делото на гениалния ни поет-революционер Христо Ботев, върху подвига на 

предвожданата от него чета от над 200 души, вкл. по-малкия му брат Кирил, и Петър 

Кунчев, брат на Левски. Освен това ни рецитира Ботеви стихове и писма. На няколко 

места гласът ѝ заглъхваше или трепереше, явно от голямото вълнение. (По-късно през 

деня разбрах, че е бивша учителка по история, което ми даде отговорите на някои 

въпроси.) В хода на този същински урок по родолюбие преминахме дистанцията до 

първата ни спирка. 

Козлодуй е разположен в Дунавската равнина, на 7 km от вливането на р. Огоста в 

р. Дунав, в плодородната житница на България, наречена „Златия”. Срещу града се 

намира вторият по големина български остров. Градът е с голямо икономическо значение 

заради функциониращата АЕЦ „Козлодуй”.  

Векове наред на този крайдунавски бряг са живели траки, които създават свой бит 

и култура. По-късно през тези места минава големият римски крайдунавски път.  

В този регион са и трите исторически окопа, наречени по-късно Ломски, Островски 

и Козлодуйски, където е бил настанен Аспарухов военен гарнизон. 

Името на селището Козлодуй и данни за него са отпечатани на български език в 

списание „Летоструй или къщний календар за проста година 1873”, издадено във Виена. 
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На 17 май (стар стил) 1876 г. на козлодуйския бряг от кораба „Радецки” слиза четата 

на Христо Ботев. 

 

 

Фиг.1. АЕЦ „Козлодуй” 

 

На 23 ноември 1877 г. 8-и кавалерийски полк с командир Александру Перец 

освобождава Козлодуй от турско робство. 

Козлодуй получава статут на град през 1969 г. 

На 6 април 1970 г. е поставено началото на строежа на Първа атомна 

електроцентрала „Козлодуй”. 

Населението на града е заето предимно в АЕЦ „Козлодуй”. 

В атомната електроцентрала работят два (V и VI) от шестте ядрени реактора. 

Мощността на всеки от тях е по 1000 MW. 

Корабът – музей се намира на постоянен пристан на Козлодуйския бряг и е отворен 

за посещения всеки ден от седмицата от 10.00 до 18.00 ч., включително и на официални 

празници. За разлика от много други музеи той работи без почивен ден. 



 

104 

 

Фиг. 2. Образът на ген. Радецки на носа 

 

 

Фиг. 3. Национален музей „Параход Радецки” 



 

105 

Националният музей „Параход Радецки” е учреден с разпореждане №5 на 

Министерския съвет на Република България от 16 май 1962 г. Възстановяването му 

започва през май 1966 г. и преминава през няколко етапа. От 1993 г. извършва 

организирани плавания в акваторията и между пристанищата по целия български 

участък на р. Дунав. 

На 16 и 17 май 1876 г. „Радецки” извършва плаване към Виена и спира на редица 

румънски пристанища. На палубата му, предрешени като обикновени пътници, от 

няколко пристанища се качват четниците и самият войвода Христо Ботев. Той връчва на 

капитана писмено обръщение – ултиматум, да акостира на българския бряг край 

Козлодуй.  

Ултиматумът е изпълнен и четата на Христо Ботев слиза на българска земя. 

Параходът е използван до 1918 г., а през 1924 г. е бракуван и унищожен. В началото 

на 1960-те в Народна република България се заражда инициатива за възстановяването 

му. Първият човек, подел кампанията, е журналистката Лиляна Лозанова. Нейната 

инициатива е подкрепена от в-к „Септемврийче”, в чиято редакция работи. Кампанията 

е огромна, ентусиазмът – невиждан. 

В чест на 90-годишнината от героичната гибел на Хр. Ботев, 1 200 000 български 

деца отново построяват парахода. За възстановяването на „Радецки” пионерите внасят 

вместо обещаните 45 000 лв., 523 000 лв., събрани от билки, вторични суровини и участие 

в трудови бригади. Децата издирват над 27 синове и дъщери на Ботеви четници, а на 28 

април провеждат среща с тях в къщата, където е живяла майката на Ботев – баба Иванка. 

Музейната експозиция е обновявана няколко пъти. Тя е изцяло ориентирана към 

живота и делото на Хр. Ботев, към съдбата на Ботевата чета. Експозицията и до сега се 

съхранява в салон първа класа на кораба „Радецки”, а нейната пикова част е изнесена на 

масата, където Ботев пише своето велико писмо. 

Днес там се пазят мастилницата и перодръжката на капитана, управлявал кораба в 

нощта в неговото завземане от четниците. 



 

106 

 

Фиг. 4. Четнически униформи 

 

 

 Фиг. 5. Каюта, 2 класа 
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Фиг. 6. Салонът на 1 класа 

 

Днес НМПР е част от Стоте национални туристически обекта. За жалост след 

ремонта през 1988 – 1994 г. оригиналната главна парна машина е заменена с дизелов 

двигател и „Радецки” от колесен параход се превръща в моторен колесен кораб. 

На път за кораб „Радецки” може да се посети Картинната галерия, разположена до 

главния път. В момента там се намира и управлението на музея. Ние минахме край 

Галерията и се отправихме директно към брега и кораба. Срещата с тази светиня на 

родната ни история бе толкова трогателна, че не един член на групата ни се просълзи; аз 

също. Влага светеше и в очите на капитана на кораба, докато ни развеждаше и разказваше 

за славното му минало. И този обект не е пощаден от проблемите, с които се сблъскват 

всички културни институти у нас: недостатъчно финансиране, липса на подготвени и 

мотивирани кадри, неглижиране... Тук трябва да се добави и един специфичен за 

конкретния обект – корозията... Капитанът „играеше” едновременно няколко „роли”: 

началник на кораба, когато плава; пазач на кораба, когато е закотвен; касиер, когато 

продава билети и сувенири на туристите и най-сетне: гид, когато ги развежда из кораба 

и ги запознава с него. Любовта на този скромен човек към кораба „Радецки” се виждаше 

в блясъка на очите му, чуваше се в трептенето на гласа му, усещаше се във вълнението 

на цялото му същество. За него корабът е по-познат от собственото АЗ, по-скъп от роден 
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дом... Каза, че откакто завършил корабоплаване, все плава на „Радецки” (вече над 35 г.) 

и винаги се вълнува както първия път, когато посреща посетители на борда му. Това беше 

вторият ни урок по история и родолюбие за деня.  

След обстойното запознаване с кораба разгледахме Ботевия парк с Паметника на 

Христо Ботев и неговата чета, както и оброчния кръст, издигнат на мястото, където 

дружината е целунала българския бряг. Ето какви са впечатленията на капитана Дагоберт 

Енглендер от младия войвода на четата: "След дебаркирането наблюдавах една 

тържествена и трогателна гледка. Чу се мощният Ботев глас и всички паднаха на колене, 

целуваха родната земя. На възгласите за сбогом: Да живее Франц Йосиф!, Да живее 

капитанът!, аз отговорих тихо: На добър час! – и разклатих няколко пъти високо 

фуражката си." 

След това връщане назад към славното българско минало се отправихме към Враца: 

83 km, като пътьом видяхме и АЕЦ-а.  

Регионален Исторически музей – Враца притежава една от най-богатите музейни 

сбирки в българския Северозапад. В раздел Праистория се пазят артефакти от т.нар. 

Култура Градешница – раннохалколитна култура, известна в науката с най-старата 

протописменост (ранна Каменно-медна епоха).  

Раздел Античност съдържа артефакти, намерени в Могиланската могила в града. 

Това е т.нар. Врачанско съкровище. Открито е в гробницата на тракийска принцеса от 

племето трибали. Безспорно най-значимата находка от тази гробница е златният лавров 

венец. Той се състои се от две клонки с по 80 листа и по 14 топчести зърна-плодове. Тежи 

205 g и е от 24-каратово злато. Специалистите казват, че златото е толкова изящно 

обработено, че от най-слабия полъх на вятъра листата започват да трептят. 

Специална зала е отредена на Рогозенското съкровище. Село Рогозен се намира на 

43 km северно от Враца. През 1985 г. при направа на водопровод е открито случайно. 

Общият брой на предметите в Рогозенското съкровище достига 165 сребърни съда, от 

които 54 канички, 3 чаши и 108 фиали. Съкровището от Рогозен е най-голямото, 

намерено досега тракийско съкровище. 

След разглеждането на РИМ се запътихме към Етнографско-възрожденския 

комплекс „Св. Софроний Врачански”. Той, за всеобща почуда, бе затворен, но можахме 

да обиколим двора и да посетим най-старата църква на Враца. Комплексът обхваща 

територия от 5,5 дка, върху която са разположени три възрожденски къщи в характерния 

за този район архитектурен стил, и две обществени сгради от същия период. Всички те 
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са обявени за архитектурни и исторически паметници на културата. Възнесенска църква 

храм-паметник „Свети Софроний Епископ Врачански” е построена през 1848 г. 

Освен това посетихме още 2 православни храма в центъра на града:  

 Митрополитски храм „Св. Николай”, строен в периода 1865-1867 г.; 

 Църква „Св. Константин и Елена” (Св. Царей), построена през 1870 г. 

След това продължихме към следващата ни цел за деня.  

Село Челопек се намира във Врачанския Балкан на 13 km от Враца. То е родното 

село на българската героиня Баба Илийца, възпята от Иван Вазов в разказа „Една 

българка”. 

В селото има прекрасни условия за туризъм. Изградена е туристическа пътека, 

която започва от къщата-музей на „Баба Илийца”, минава през горска местност и стига 

до местността Кривульо, където е лобното място на войводата Перо Херцеговинеца. 

Дължината на пътеката е 800 m, а в края ѝ е туристическият заслон „Погледец”. 

 

 

Фиг. 7. Родословното дърво на баба Илийца (Пена) 
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Фиг. 8. Къща-музей „Баба Илийца”, с. Челопек  

 

Разгледахме къщата; тя е малка, но излъчва много уют и спокойствие. Безспорно 

най-интересният експонат в нея е родословното дърво на баба Пена, както е истинското 

ѝ име; родена е около 1820 г. След доста години оздравялото ѝ внуче от разказа, Дано, 

разказва как след Освобожданието в дома им идвал Ботев четник, за да благодари на 

бабата за помощта ѝ, но тя вече била починала. 

След разказа на уредничката на музея (това бе третият урок по родолюбие) се 

приготвихме за път до последната ни цел за деня. Тук аз се проявих като неволен 

„инициатор” за промяна в програмата. От опит знам, че не са много хората, които се 

увличат по природни обекти, още по-малко пък, ако са скални. Тук, разбира се, не говоря 

за прочутите Белоградчишки скали или за земните пирамиди, на които страната ни е 

относително богата, а за по-малко известни и с локално значение скални образувания. 

По някаква причина туристите предпочитат обекти, сътворени от човешка ръка, а не 

природни такива. Затова предположих, че едно посещение на близо разположения 

Черепишки манастир ще има по-голям успех от посещение на Ритлите при с. Лютиброд. 

Споделих това си виждане с екскурзоводката ни по-скоро спонтанно, отколкото 

преднамерено и по-късно не без изненада установих, че ме е послушала. Затова последна 
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наша цел за днес стана манастирът, описан от Вазов в разказа „Една българка”, сгушен в 

пазвите на Искърското дефиле. Но т.к. пътят дотам минаваше през с. Лю̀тиброд, ние така 

или иначе видяхме Ритлите през прозорците на автобуса. Затова си заслужава да им 

отделим малко внимание. Разстоянието Челопек – Лютиброд –Черепишки манастир по 

дългия маршрут бе 30 km. 

Начало на проучванията на историята на Лютиброд поставя през 1871 г. унгарският 

пътешественик и изследовател на българската история, култура и природа Феликс 

Каниц. Днес в центъра на селото е поставена паметна плоча с цитат от Каниц: „А тук 

природата е най-романтична.”  

На левия бряг на Искъра при с. Лютиброд се намира скалното образувание Ритлите. 

Представлява уникален скален феномен с височина на скалните ребра 60 – 80 m. Заема 

площ 123,1 ha. Обявен за защитен природен обект с национално значение с цел запазване 

на уникални скални форми – четири почти успоредни отвесни скални стени, с дължина 

до 200 m. Разположени са на 27 km от гр. Враца към гр. София през Искърското дефиле. 

GPS трак: 43º06’33.09”N 23º37’34.38”Е 

Край р. Искър е разположен парк с детски люлки и възстановка на ладията на баба 

Илийца от Вазовия разказ „Една българка”. 

Недалеч от селото се намира историческият Рашов дол, където е лобното място на 

десет Ботеви четници с водач Георги Апостолов. 

Черепишкият манастир „Успение Богородично” е български православен манастир 

във Врачанска епархия на Българската православна църква. Намира се недалеч от гара 

Черепиш в Искърското дефиле. 

Той е основан по време на Втората българска държава, при управлението на цар 

Иван Шишман. През вековете на робството е бил неколкократно опожаряван, но все пак 

е оцелявал и е бил съграждан отново и отново. В годините на национално Възраждане 

манастирът се превръща в просветно средище. Години наред в комплекса са се водили 

учебни занятия на свещеническо училище, богословски институт и Софийската духовна 

семинария. 
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Фиг. 9. Табела на входа на Черепишкия манастир 
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Фиг. 10. Храмът „Успение Богородично”  

 

Черепишкият манастир е обявен за паметник на културата от национално значение. 

Храмът представлява еднокорабна, сводеста сграда, с обширно преддверие, открита 

галерия и островръх купол. В комплекса на манастира са реставрираните днес Владишка, 

Училищна, Приемна, Данаилова и складова сграда, както и Рушидовата къща. Близо до 

стария храм се намира и сградата, където спят монасите, а до нея надпис – „любимата 

тераса на патриарха на българската литература Иван Вазов”. Именно в този манастир 

той е написал „Една българка”. 

Черепишкият манастир не впечатлява с размери. За сметка на това спокойствието 

в него е завладяващо. Едва ли това място може да бъде описано по-добре от Алеко 

Константинов: „А хубав е наистина; Боже, колко е хубав този пусти Черепишки 

манастир! Извивките на шумящия Искър, притиснат от едната си страна със зелени 

и разцъфтели лесисти хълмове, препълнени със славеи; от другата страна притиснат 

от надвиснали разноцветни и разноформени гигантски скали, изпъстрени с пещери…” 

(от пътеписа „В българска Швейцария”). 

Ние разгледахме главната манастирска черква; комплекса от сгради, който 

затваряше обширен вътрешен двор; Вазовия кът; изкачихме се до костницата и 
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беседката; наслаждавахме се на спокойствието и тишината на Балкана и Искъра в този 

старинен и достолепен кът на „българската Швейцария”. 

Магията на момента свърши, когато водачката ни извика, че е време за обратния 

път. Очакваха ни 100 km до столицата. Последните 20 от тях бяха кошмар, т. к. влязохме 

в гигантска „тапа”, казано на жаргона на шофьорите и ги изминахме за 2 часа. 

Пристигнахме в София чак в 21 ч. Но пък си струваше и пътя, и задръстването, и жегата 

през деня, и многото обиколки заради едновременно изпълняваните ремонти по всички 

пътища, където минахме този ден. Струваше си всяка минута време и всяка капка пот по 

челата ни, защото няколко родолюбиви българи през този ден ни преподаваха 

патриотизъм... Не ще забравя тези уроци! 
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Община Белене и река Дунав 

 

Ели Стойкова 

Ръководител на клуб „География” към Общински детски комплекс 

e-mail: est78@mail.bg 

 

Община Белене е разположена край р. Дунав, в Свищовско-Беленската низина в 

централната част на Дунавската равнина. Административно общината принадлежи към 

Северния централен регион. 

Релефът на общината е предимно равнинен. Средната надморска височина е само 

20 m като в средната си част (между Белене и с. Деков), низината е по-висока (35 m) и 

припокрита с песъкливо-глинести гредове (хълмове). Те разделят Беленската низина на 

две части – Беленска и Свищовска, в които някога са се намирали отводненото вече 

Беленско (площ 10,7 km2) и Свищовското (площ 17,5 km2) блато. Крайречната дига и 

изградените отводнителни канали предпазват Беленската низина от наводнения и 

прииждания на р. Дунав.  

 

 

 Фиг.1. „Черешовите води” на р. Дунав, заляли крайбрежната ивица 
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На север (0,5 km североизточно) от града се намира дунавският остров Белене 

(Персин), отделен от брега с плитък ръкав. Заема площ от 41,078 km2 (при средни води), 

дължината му е 14 km, а широчината му достига до 4,8 km, което го превръща в най-

големият български и четвърти по големина дунавски остров. Изграден е от речни 

наноси с дебелина 15 – 20 m, образуван е от няколко съединили се острова. Част от него 

се залива от водите на реката при пълноводие. Пониженията са запълнени с глинести 

наноси. Запазени са три сладководни блата сред старите заливни върбови гори. Днес 

постоянен понтонен мост свързва острова с град Белене и българския участък. 

 

        

Фиг.2. Птици на дунавския бряг                  Фиг.3. Поглед към Белене 

 

В Беленската низина е регистриран минерален извор с температура на водата от 

47оС, който до ден днешен остава неразработен. Наносните плодородни почви са 

предпоставка за заселване на района и за развитие на земеделието от дълбока древност. 

За да се съхрани влаголюбивата растителност и животинският свят, както и 

естествените им местообитания, на територията на общината е обособен поддържан 

резерват „Персински блата”. Неговата площ е 385,2 ha и включва 4 блата: „Писченско”, 

„Мъртво”, „Старото блато” и „Дульовата бара”. Той е влажна зона с международно 

значение. Обявени са и два резервата – „Китка” и „Милка”, където антропогенната 

дейност е забранена. Внимание заслужава биоразнообразието, установено на 

територията в Природен парк „Персина” (включен в екологичната мрежа НАТУРА 
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2000)2. Най-голямото му богатство са птиците – около 200 вида. Беленският комплекс 

острови е определен за едно от 114-те Орнитологично важни места в България (второ по 

площ).  

 

 

Фиг. 4. Схема на защитените територии около Белене 

 

     

Фиг. 5.           Фиг. 6.  
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Най-важният тип екосистеми в парка са заливните дунавски гори и вътрешни блата. 

С цел съхраняването им са обявени редица защитени територии, като показаната на 

снимката защитена местност „Кайкуша”. 

 

 

Фиг. 7.  

 

Белене е селище с близо десетвековна история. Наличните данни определят 

неговото възникване през 1086 г., когато част от павликянското население след 

потушаване на организираното от тях въстание напуска околностите на Пловдив и се 

заселва до разрушения и обезлюден древноримски кастел Димум. 

Но животът тук съществува от дълбока древност. В локализираните над 20 

тракийски могили са открити пет културни пласта, първите от които датират от късния 

неолит. 

На територията на Община Белене са разкрити и регистрирани над 36 

археологически обекта от римски, ранносредновековни и средновековни селища. Сред 

най-атрактивните са: Античният кастел „Димум” – стара римска крепост на брега на р. 

Дунав; античните канали „Гърла” – западно и източно от Белене; останки от 

средновековното селище „Секуриска” край с. Бяла вода; „Правия камък” край село 

Петокладенци; некропол от седем могили край с. Деков и др.  

 

 



 

119 

 

Фиг. 8. Димум – античният кастел и митница на дунавския бряг 

 

В памет на загиналите във войните граждани на община Белене са построени три 

военни паметника – два в Белене (в Парка на признателността и в църквата „Рождество 

на Блажена Дева Мария”) и един в с. Татари (на градския площад). Изградени са и 

функционират две католически църкви – „Рождество на Блажена Дева Мария” (1860 г.) 

и „Св. Антоан Падуански” (1893 г.) и една православна – „Св. Георги” (1874 г.).  
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Фиг. 9. Двата католически храма  

 

 

Фиг. 10. Белене е родно място на Блажения епископ Евгений Босилков 
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Фиг. 11. В града се намира единственият в България паметник на папа Йоан Павел II 

 

Белене се намира на 60 km от областния център – Плевен и на 220 km от столицата 

София. Най-близкото пристанище, граничен контролно-пропускателен пункт и ферибот 

се намират в гр. Свищов. Съществува и фериботна връзка Никопол – Турну Магуреле 

(40 km от гр. Белене). 
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Носи Комба 

 

Елица Пенкова 

Madagascar Research & Conservation Institute 

e-mail: egpenkova@gmail.com 

 

Кацнах в столицата на Мадагаскар Антананариво на 15 януари в 23:30 ч. С кацането 

се появиха дребни капчици вода по прозореца на самолета. Докато се изнизвахме един 

по един навън вече се изсипваше порой, който с не особено значителни паузи продължи 

26 дни. От любопитство бях избрала периода си за престой на острова така, че три месеца 

да съм в дъждовния сезон и три в сухия. Двадесет и шест дни, изпълнени с дъжд, 

задушлива влага и горещина обаче се оказаха напълно достатъчни, за да задоволят 

любопитството ми.  

Но нека започна отначало. 

Преди около 165 млн. години Мадагаскар, заедно с Индийския субконтинент, се 

откъсва от Африка. Сегашната си форма достига преди около 88 млн. години, когато се 

разделя и с Индия, оставайки напълно изолиран. Природата изглежда веднага се 

възползва от възможността, която самотата на острова ѝ предоставя и развихря 

въображението си, създавайки същества с причудливи форми и размери, неповторени 

никъде другаде на планетата ни. 

Първите бозайници, влечуги и земноводни пресичат Мозамбикския проток върху 

растителност, понесена от силни тропически бури. Инцидентно оцелелите древни 

животински видове се озовават в изолирана среда без естествени хищници и бързо я 

превземат, еволюирайки в толкова удивителни форми, че повече от 85% от видовете не 

се срещат никъде другаде. Независимо от сравнително малката територия, животинските 

и растителните видове в Мадагаскар представляват 5% от биоразнообразието на 

планетата. 

Тази райска земя продължава да се развива и процъфтява до преди около 2000 

години, когато пристига Ева, заедно с Адам - разбира се, като тук не става въпрос за 

библейските герои, вследствие на което в рамките на едно хилядолетие са изтребени 25 

вида едри животни, включително 17 вида лемури (някои с размерите на горила), три вида 

хипопотами пигмеи и слонската птица – най-голямата птица, обитавала някога нашата 
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планета. Изминава още едно хилядолетие, докато потомците на Адам и Ева осъзнаят 

грешките си и вместо да унищожават, започват да опазват природата. Тази идея много 

ми хареса и реших, че именно като наследник на най-страшния хищник и унищожител 

никак не е лошо да се включа в един от малкото проекти, работещи върху опазването на 

нищожния брой оцелели първични и дори вторични дъждовни гори. 

Натоварих се с огромни количества антикомарин и се отправих към тропическия 

остров Носи Комба, където трябваше да прекарам следващите 6 месеца.  

На острова няма банки, няма коли, пътища или дори електричество. Площта му е 

25 km2, а надморката височина – 622 m. Намира се между основната, или т.нар. 

„континентална част” на Мадагаскар и о. Носи Бе, или Голям остров. Името на Носи 

Комба означава както Малък остров, така и Остров на лемури. В езика на малгашите не 

е рядкост една дума да бъде употребявана с многобройни значения. Освен това островът 

си има и второ име - Носи Амбариовато, което означава „Остров, обграден от скали”. 

Обстановката ми стана ясна още при пристигането, когато ме посрещна силна 

тропическа буря, бурни вълни, подхвърлящи лодката ми и разбиващи се в черните 

вулканични скали, и разбира се, тежка влага, просмукваща се в дрехите, обувките, 

чаршафите и за мой голям ужас – във фототехниката. 

Дъждовният сезон обаче също има своето очарование. Климатичните условия 

предизвикват мощен взрив в света на влечугите и земноводните – това е техният звезден 

момент и те неспирно демонстрират цветовете, силата и способностите си не само пред 

женските, но и пред всеки, който се намери да им се полюбува.  

Където и да погледне човек, мъжки Fursifer pardalis излага на показ своите пъстри 

окраски, които стават още по великолепни в присъствие на дамите, представителки на 

този вид хамелеони.  

Тези невероятно красиви и нежни на пръв поглед създания, в действителност са 

изключително агресивни и териториални животни и по време на размножителния период 

често се наблюдават свади между мъжкари.  

Женските Furcifer pardalis рядко обръщат особено внимение на подобни 

демонстрации и обикновено стоят някъде отстрани, набелязвайки си удобно място за 

изкопаване на дупка, в която да снесат яйцата си.  

В меките слоеве натрупана шума, по нищо не отличаващи се от изсъхналите листа 

и клонки, хамелеони и гекони също търсят своята половинка, за да се възползват от 

благоприятните условия. 
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Фиг. 1. Furcifer pardalis  

 

 

Фиг. 2. Calumma nasutum,женските достигат размери до 113 mm, а мъжките 108 mm 

 

Към листовидните влечуги спадат и трите „големи” знаменитости, обитаващи 

острова, а именно Brookesia minima, смятан за най-дребния хамелеон в света, до преди 

да бъде изместен от Brookesia micrа през 2012; геконите Uroplatus ebenaui и Uroplatus 

Henkeli.  

Brookesia minima е ендемичен вид за островите Носи Бе и Носи Комба и съответно 

е силно зависим от състоянието и въобще съществуването на горския хабитат, което от 

своя страна го класифицира като уязвим. 
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Фиг. 3. Brookesia stumpffi, с обща дължина на тялото до 90 mm 

 

 

Фиг. 4.Brookesia minima, с обща дължина на тялото до 34 mm 

 

Подобна съдба споделят и двата листовидни гекона – Uroplatus ebenaui и Uroplatus 

henkeli, които също са ендемични за района, но освен на Носи Бе и Носи Комба се срещат 

и в най-близките части на дъждовните гори в основната част на Мадагаскар. И двата вида 

са със статут уязвими. 
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Фиг. 5.Uruplatus ebenaui, с обща дължина на тялото до 75 mm 

 

 

Фиг. 6.Uroplatus henkeli, с дължина на тялото до 280 mm – геконът променя оттенъка си 

спрямо заобикалящата го среда 

 

Изумителният външен вид на тези създания ги превръща в незабележими за 

неопитното око и невероятно трудни за откриване за опитното. Това е както техният дар 

от природата, така и тяхната гибел. Екзотичната им окраска е основната причината, тези 

уязвими животни бъдат толкова търсени и купувани за домашни любимци. За съжаление 

обаче в неестествената среда на терариума, най-често поради липса на подходящи 

условия и грижи, повечето измират за кратко време. 
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Освен листовидните гекони, на острова се срещат също многобройни зелени 

гекони, активни през деня, както и гекони, активни през нощта. Ето и някои от тях: 

 

 

Фиг. 7. Phelsuma madagascariensis – най-големият представител на зелените гекони, с обща 

дължина на тялото до 305 mm 

 

 

Фиг. 8. Phelsuma laticauda – новоизлюпен гекон. Дължината на възрастния индивид достига  

до 130 mm. 
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Характерни белези за Phelsuma laticauda са яркосините кръгове около очите, както 

и трите ръждиво-червеникави петна в долната част на тялото, които се появяват с 

развитието на влечугото. 

Phelsuma madagascariensis и Phelsuma laticauda са геконите, които се чувстват 

еднакво добре както в гората, така и сред хората. Във всяка колиба, импровизирана кухня 

и дори в градчетата на големия остров Носи Бе, могат да се срещнат любопитните очи на 

тези зеленикави чаровници. Причината за това е, че се хранят основно с мравки, мухи и 

други дребни насекоми, които са в изобилие при достъп до човешка храна. Освен 

насекомите, геконите също делят с хората страстта към сладкото и по време на закуска 

борбата за конфитюр е безмилостна. 

 

 

Фиг. 9. Phelsuma seippi, обща дължина на тялото до 140 mm  

 

Phelsuma seippi се среща в дълбините на гората. Като истински Зоро, този гекон 

предпочита прикритието на мрака и рядко може да бъде забелязан да се припича на 

слънце. 
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Фиг. 10. Hemidactylus platycephalus, обща дължина на тялото до 150 mm  

 

Стига човек да отдели достатъчно време взирайки се в ствола на което и да е дърво, 

почти сигурно е, че ще забележи гекон от рода Hemidactylus. Първия път, когато осъзнах 

този шокиращ факт беше, докато стоях облегната върху стеблото на мощната акация, 

намираща се пред колибата ми. Погледнах нагоре и ето какво видях: 

 

Фиг. 11. Geckolepis maculata, обща дължина на тялото до 80 mm 
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Geckolepis maculata е гекон, активен през нощта, докато деня прекарва скрит е 

процепите на скали или в разчленените стволовете на живи и дънерите на мъртви 

дървета. Най-интересно за този вид е защитният му механизъм – при допир с тялото на 

животното, което на вид е люспесто, кожата се разпада в ръцете (или съответно устата) 

на нападателя им. Докато се опомни натрапникът, геконът вече се е шмугнал през 

дълбоката листна маса и се е скрил на безопасно място в някой недостъпен процеп, като 

след време кожата се регенерира. 

Освен геконите, на острова най-често срещаните представители са гущерите, като 

най-големият е Zonosaurus madagascariensis.  

 

Фиг. 12. Zonosaurus madagascariensis, обща дължина на тялото до 360 mm 

 

Шумно присъствие отбелязва и богатото разнообразие от дневни и нощни жаби на 

острова – от една от най-малките жаби в света – Stumpffia pygmaea, до най-топчестата 

Rhombophryne testudo, която при валеж издава мощен рев, лесно объркван с този на зебу 

– дребен вид индийска крава, срещан навсякъде из Мадагаскар. 
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Фиг. 13. Stumpffia pygmaea, обща дължина на тялото до 11 mm 

 

Фиг. 14. Rhombophryne testudo, обща дължина на тялото до 40 mm  

 

Когато дъждовният сезон утихне гората се преобразява и се превръща от калната, 

хлъзгава, мрачна, запарена и изпълнена с комари - в свежа, приветлива и неустоима. 

Почвата и растителността постепенно попиват влагата, гората се изпълва с „милион 

нюанси на зеленото”, нежната растителност избуява и превръща случайното падане в 

меко приземяване. Жабешките припеви утихват, но тяхното място на сцената е поето от 
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различните видове птици, обитаващи острова. На птиците обаче искам да отделя по-

специално внимание. 

Както вече стана дума, над 85% от растителните и животински видове в Мадагаскар 

са уникални и не се срещат никъде другаде. Конкретно за птиците - от близо 290 вида, 

срещани в страната, 109 са ендемични. На островчето Носи Комба обаче видовото 

разнообразие е изключително ниско. Причината е следната: преди около 30 години (по 

твърдение на местните) са използвани химически препарати за борба с насекомите, в 

резултат на което птиците напускат острова. Едва наскоро тези елегантни създания се 

завръщат, но дори сега техният брой е стряскащо нисък, спрямо този на о. Носи Бе, 

например.  

Около два месеца след като започнах работа, заедно с колежката ми Тереза, с която 

пристигнахме по едно и също време, поради изявения ни интерес именно към птиците, 

ни възложиха да водим групи по определени маршрути и да наблюдаваме птиците. Освен 

това ни бе поверена и тежката задача да обучаваме новопристигащите доброволци в 

идентифицирането на птиците както по вид, така и по мелодия/песен.  

Когато за пръв път ми повериха самостоятелна група, бях изключително 

притеснена да не загубя новобранците. И действително - към самия край на обиколката 

направих погрешен завой и се озовах в напълно непозната територия. За късмет тъкмо 

там попаднах на Мадагаскарски чухал (Otus rutilus) и на мен се падна честта да добавя 

името му в списъка с видове, срещани на Носи Комба. За още по-голям късмет, покрай 

еуфорията от ценната находка, доброволците така и не разбраха, че сме объркали пътя. 

Пък казват, че да си разсеян не било добре. 
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Фиг. 15. Мадагаскарски чухал (Otus rutilus), дължина на тялото, с опашката вкл. 22 - 24 cm 
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Фиг. 16. Групата от доброволци 

 

Ето и най-често срещаните представители на птичето семейство: 

 

Фиг. 17. Женска нектарница (Cinnyris sovimanga), съблазняваща мъжките със силни пискливи 

звуци и яростни пърхания с криле. ДТ 10 cm 



 

135 

 

Фиг. 18. Млад индивид мъжка нектарница, закусващ със сладкия нектар на растението 

Heliconia x nickeriensiс. ДТ 10 cm 

 

Фиг. 19. Мадагаскарски манакин (Lonchura nana) – една от дребните птици, издаващи тихи, 

звънливи тонове. ДТ 9 cm 
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Фиг. 20. Мадагаскарска белоочка (Zosterops maderaspatanus) – завладяваща с чара и нежната 

си мелодия. ДТ 12 cm 

 

 

Фиг. 21. Мадагаскарски булбул (Hypsipetes madagascariensis) – винаги е в компанията на поне 

още един представител на вида си, с който шумно обсъждат всичко, което се случва около тях. 

ДТ 20 - 22 cm 
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„Да, това действително е зелен гълъб.” – казах в отговор на шокираните 

физиономии на новодошлите. По-шокиращо от външния вид на тази птица обаче е 

песента ѝ – подсвиркване, което преминава в мъркане и завършва с лай, подобен на 

кучешки. 

 

 

Фиг. 22. Мадагаскарски зелен гълъб (Treron australis) ДТ 32 cm  

 

Когато рано сутрин ни посрещне Мадагаскарското земеродно рибарче (Corythornis 

madagascariensis), денят ни винаги беше успешен и срещахме много от животните, които 

търсехме, като впоследствие това се превърна в суеверие и изпадахме в ужас, когато се 

случеше да не го видим. 

Всяка птица има своето очарование и специално място в горската екосистема. Но 

като всяко нещо, за което е необходимо повече търпение, упоритост и известна доза 

късмет, някои видове бихме могли да категоризираме като по-специални, по простата 

причина, че е трудно да бъдат видени и единственото доказателство за тяхната близост 

са неповторимите звуци, които се чуват от дълбините на гората, придавайки им 

неустоима загадъчност.  

Челно място в списъка получава кукалът (Centropus toulou) – незаменим елемент от 

дъждовните тропически гори на Мадагаскар. Ето как описва Джералд Дърал тази 

необикновена птица: „В дълбините на гората кукалите съблазнително приветстват 
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новия ден. Писък, прекрасен като името им, завършващ с балбукащо съчетание на 

звуци, каращ гората да кънти. Песен - ясна, гърлена и съблазнителна като тази на 

кукувицата.”  

 

 

Фиг. 23. Друг представител на сем. Гълъбови – Мадагаскарска гургулица (Nesoenas picturata) 

ДТ 28 cm 

 

 

Фиг. 24. Мадагаскарско земеродно рибарче (Corythornis madagascariensis) ДТ 13 cm  
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Фиг. 25. Мадагаскарски кукал (Centropus toulou) ДТ 45 – 50 cm 

 

Затруднението в намирането на тази птица идва основно от факта, че рядко 

използва крилете си. Вместо това тя пълзи из заплетената тропическа растителност, 

провирайки се през места, трудно достъпни за човеците, превръщайки следването ѝ в 

болезнено изпитание.  

Друга - лесно чута, но трудно видяна птица, е Райската мухоловка (Terpsiphone 

mutata singetra). Страховитият крясък, който тази изключително нежна на вид птица 

издава, държи настрана недоброжелатели от всякакви размери. 
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Фиг. 26. Райска мухоловка (Terpsiphone mutata singetra) ДТ 18 – 30 cm (12 cm дължина на 

опашката при мъжките индивиди) 

 

Никак лесно за забелязване, въпреки ярките му цветове, е и Мадагаскарското 

червено фоди (Foudia madagascariensis). Може да бъде чуто навсякъде, но за неопитното 

ухо е трудно да се разбере от къде идват равномерните тонове, издавани от този дребен 

колоритен представител на птичето кралство. 

 

 

Фиг. 27. Мадагаскарско червено фоди (Foudia madagascariensis) ДТ 12 cm 
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Има една птица обаче, която не е никак трудно да бъде забелязана, но въпреки това 

е извоювала своето специално място, както в сърцето на гората, така и в това на 

малгашите от племето Сакалава, в чиято територия попада Носи Комба – Гребенестото 

дронго (Dicrurus forficatus).  

Дронгото е от рода Discrurus, в който са поместени 25 вида птици. Произхожда от 

Индо-Малайзия, като колонизира Африка преди около 15 милиона години, а линията на 

Уолъс преминава едва преди близо 6 млн. години. Името „Дронго” произлиза именно от 

Мадагаскар, където се отнася за Гребенестото дронго, ендемичен вид за страната, но днес 

с това име се назовават всички видове от подсемейство Dicrurinae. 

Дронгото е известно с агресивното си поведение към доста по-големи хищни 

птици. Никога не се колебае да нападне натрапник, навлязал в територията му. Това 

поведение му спечелва прозвището „Крал на птиците”.  

 

 

Фиг. 28. Гребенесто дронго (Dicrurus forficatus) ДТ 26 cm 

 

„Крал” го наричат и малгашите от племето Сакалава, но не поради неотстъпчивата 

му природа. Според легендата, която обичат да разказват, когато французите нападали 

Мадагаскар, започнали да избиват кралските родове. От благородното потекло на 

племето останало едно момиченце, все още бебе. Селяните го скрили в гората и избягали 

в опит да отвлекат вниманието на французите. За нещастие плачът на бебето достигнал 
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до ушите на френските войници и те се насочили право към целта си – малката кралица. 

Когато достигнали мястото обаче, над храстите, в които било скрито бебето, кацнало 

Дронго и хитрата птица незабавно започнала да издава звуци, наподобяващи детски 

плач. Когато видели това, войниците не се усъмнили в собственото си заблуждение и се 

върнали обратно, продължавайки търсенето в друга посока. Така благородната птица 

спасява бъдещата кралица и племето Сакалава запазва силата и уединеността си. „Кралят 

на птиците”, повтаря с гордост Роби, местен биолог и водач. 

Конкретни сведения, които да подкрепят легендата няма, но действително е 

възприето, че видовете от рода Discrurus притежават съзнание - Теория на ума. Тези 

интелигентни същества умеят съвършено да имитират алармените звуци на различни 

видове птици и дори бозайници. Предполага се, че подобни имитации са полезни при 

формирането на смесени съобщества от насекомоядни птици. Контекстно-зависимата им 

употреба е аналогична на човешкото заучаване на полезни кратки фрази и възклицания 

на редица чужди езици. До този момент са установени 51 различни вида повиквания, 

издавани от това талантливо създание, което навежда на мисълта, че малагашите може 

би не са далеч от истината. 

За да е пълна картината на птичия свят - ето и най-големият естествен хищник на 

острова – Мадагаскарският мишелов (Buteo brachypterus). 

 

 

Фиг. 29. Мадагаскарски мишелов (Buteo brachypterus) ДТ 28 cm 
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С утихването на дъждовния сезон започнахме да забелязваме и повече видове змии, 

припичащи се на сутрешното слънце.  

 

 

Фиг. 30. Leioheterodon madagascariensis, ДТ 180 cm 

 

Най-често срещаният вид е Leioheterodon madagascariensis. Змията достига до 1,8 

m и е най-отровната змия на острова, като ухапване от нея може да коства не до там 

пагубно главоболие в продължение на ден – два. Често е описвана като агресивна, но 

това далеч не означава, че змията дебне в храстите и чака някой безобидно стоящ човек 

да седне в близост до нея, за да го нападне безмилостно. Повечето животни нямат време 

и желание за подобни сцени от фантастичните филми и когато човек ги приближи, 

змиите предпочитат да се оттеглят внимателно на безопасно разстояние. Разбира се, ако 

този човек отново наруши личното им пространство, като например ги хване за 

опашката, сръчка или замеря с камъни – да, змията ще се защити и ще нападне. Това ѝ 

поведение се категоризира от homo sapiens като агресивно.  
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Фиг. 31. Дървесна боа (Sanzinia voluntany madagascariensis) ДТ 210 cm 

 

Елегантната и безобидна дървесна змия Ithysiphus miniatus всява паника и ужас в 

очите на малагашите, породени от драматичния червен цвят, с който завършва тялото ѝ. 

Джими убедено разказва за случаи, в които това обсебено от духовете зло, се спуска от 

високите дървета върху случайно минаващите под тях селяни и забива опашката си в 

сърцето им, отнемайки живота им незабавно. Доказателството е в кървавата ѝ окраска. 

Подобно зрелищно събитие не успяхме да видим, но пък ефектът, който това 

сравнително дребно и кротко влечуго оказваше върху Джими, беше също толкова 

ободряващ.  

Името Носи Комба съдържа две значения: малък остров и остров на лемури. 

Второто идва от няколкото семейства черни лемури (makki macaco), които го обитават. 

При тях се наблюдава полов диморфизъм – мъжките са черни на цвят и видимо по-

дребни спрямо женските, чийто цвят е златисто-кафеникав. Животните достигат размери 

между 90 cm (при мъжките индивиди) и 110 cm (при женските), като тук се включва 

дължината на опашката, която е между 51 - 65 cm. Теглото им достига до 2,5 kg. 

Женските са доминантни, като също се наблюдава йерархично разпределение и между 
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самите тях. Алфа-женската първа избира храната си и нейното поколение е с най-големи 

шансове за оцеляване. 

 

 

Фиг. 32. Ithysiphus miniatus, ДТ 150 cm 

 

 

Фиг. 33. Черен лемур (Makki macaco), женски индивид, ДТ – 110 cm 
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Фиг. 34. Черен лемур (Makki macaco), мъжки индивид, ДТ – 90 cm 

 

Въпреки че видът е интродуциран на острова, днес тези удивителни примати се 

вписват отлично навсякъде – както в горите, така и в селата. В миналото са избивани за 

месо, но с развитието на туризма и масовите пътешествия хората вземат практичното 

решение да забранят лова им и вместо това да подобрят отношенията си с тези древни 

животни, осъзнавайки ползите от съвместното им съжителство. Идеята идва от селцето 

Ампангоринана, чиито жители днес се радват на сравнително постоятелен поток от 

туристи, пристигащи на острова с единствената цел да видят, докоснат и дори да се 

снимат с лемурите, които до такава степен се чувстват спокойни около хора, че са готови 

да скочат на рамото на всеки, който ги повика с името им „Маки”.  
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Фиг. 35. Приятелска игра 

 

Този модел на поведение все още обаче не е изцяло разпространен и освен групата, 

живееща в близост до Ампангоринана, на острова се намират още две семейства, които 

нямат толкова спокойна съдба. Все още се срещат хора, които нарушават забраните и 

ловуват животните, макар и месото им вече да не е толкова популярно в местната 

кулинария - лемурите все още се продават нелегално като екзотични домашни любимци. 

Именно затова усилията на проекта бяха насочени към другите две групи лемури, 

намиращи се из високите части на острова.  

*** 

Шестте месеца, които прекарах в Мадагаскар определено оказаха своето влияние 

върху мен. Когато тръгнах бях с твърдо убеждение, че природата е на първо място и 

всичко, което ние хората вършим, трябва да бъде в нейна полза, което реално не се 

промени, но се случи нещо друго, което промени гледната ми точка – станах свидетел на 

начина, по който малгашите оцеляват. Те не унищожават гората за удоволствие или 

печалба, те просто нямат друг избор. Когато семейството му гладува, за Мика не е от 

значение, че това дърво не съществува никъде другаде по света, или дали от него зависи 
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животът на невероятни природни създания - за Мика това дърво ще се превърне в пигора, 

с която той ще може да лови риба и да храни семейството си.  

 

 

Фиг. 36. Из местното битие... 

 

По подобен начин не мога да обвинявам местните за ловуването на животни – 

сумите, които получават за тях са нищожни, но им позволяват да си набавят продукти от 

първа необходимост. Съвсем не твърдя, че това, което вършат местните е редно, но за 

пръв път успях да видя ситуацията от другата страна – тяхната, и да проумея, че нямам 

право да ги съдя, без да мога да предложа алтернативно решение. А алтернатива има и 

селцето Ампангоринана е доказателството за това. Туризмът е единственият начин тези 

хора да преживяват, без да бъдат принудени да унищожават природата. Най-високо 

платената работа на острова е именно тази на водачите, които от своя страна пък учат 

хората защо не бива да се нарушава спокойствието на гората, показват им, че е възможно 

да се издържат единствено с добро образование, с необходимите знания и умения. Все 

още обаче броят на туристическите посещения в Мадагаскар е нищожен. За сравнение - 

за една година в Мадагаскар се отчитат близо два пъти по-малко посещения, отколкото 

България отчита в най-слабия си месец.  
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Ето защо е важно да пътуваме, било то като туристи, доброволци или 

пътешественици, нека инвестираме по най-вълнуващия и полезен начин в съхранението 

на удивителната природа на Мадагаскар. Убедена съм, че всеки, дръзнал да се докосне 

до този магичен свят, ще получи несравнимо повече, отколкото сам може да даде.  
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Гордост, наследство и отломки: Поглед 

към Иракски Кюрдистан 

 

Адам Салигман 

Almaty International School 

e-mail: adam-saligman@kaz.qsi.org 

 

Пролетта е дошла в Кюрдистан по-рано през тази година. Слънчевите лъчи обливат 

пейзажа и ярко блестят по все още коронованите със сняг върхове на планината 

Сулеймания (или Сули, както я наричат местните), създавайки малки бистри като сълзи 

потоци, спускащи се по лицето ѝ. В момента, в който достигнах портала на обрушената 

от шрапнели червена сграда на службите за сигурност, зачудено един войник ме попита 

за целта на моето пътуване. Казах му, че съм турист, който е дошъл тук, за да научи 

повече за геноцида от Ал-Анфал, организиран от диктаторския режим на Саддам 

Хюсеин. Войникът се смути от моя отговор и се почувства неуверен в английския си 

език, след което се обърна към моя местен англоговорящ гид Карзан за пояснение. 

В първата зала начупени огледала покриваха стената и колоните, а таванът бе 

осветен с малки лампи. Карзан ме информира, че всяко едно парченце символизира 

жертва на геноцида, осъществен от армията на Саддам Хюсеин. Карзан ме остави да се 

вгледам в моето отражение, разпръснато до степен на неознаваемост по стената. Турът 

продължи през стаи, декорирани в традиционни кюрдски етнографски мотиви, където 

стояха восъчни фигури. В една от залите ме посрещнаха погледите на героични кюрдски 

бойци, държащи огнестрелни оръжия и местни мъченици, облени в кърви, но държащи 

гордо националния флаг. В друга от залите по стените имаше фотографии с имена на 

изявените бойци, където Карзан разпозна своя брат на една от тях. След последната 

война в Ирак неговият брат емигрирал и сега живеел спокоен живот в село в Северна 

Дакота. Общо взето такива са историите, които могат да се открият в мемориалния 

комплекс Ал-Анфал – множество жертви, облени в кръв мъченици и липсващи герои. 
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Когато се качих на автобуса за Ербил (Арбил), прилежно облечен млад мъж, Уиря, 

с жестове ме подкани да седна до него. Разговорът ни започна с туристическите атракции 
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в района на Сули и какво задължително трябва да направя, докато съм в Ербил. Нашите 

разговори преплитаха теми, посветени на геноцида и знаковите места, които трябва да 

посетя и световните политически теми. Гледайки замислено през прозореца на автобуса, 

Уиря каза: „Най-лошото нещо не е, че ние нямаме своя държава и нация, а е това, че 

ние сме разбит народ. Ние говорим за физическия геноцид при Ал-Анфал, но ние сме 

жертви на културен геноцид повече от век. Независимо дали става дума за турските 

кюрди, за персийските кюрди, за сирийските кюрди или за иракските кюрди, просто 

няма значение. Ние сме хора на една планинска земя, а въображаеми линии ни поделят. 

Ние, кюрдите, всъщност нямаме нищо освен планините.” Точно тогава планините вече 

смътно се виждаха от праха, който се разнесе от автобуса, движещ се по магистрален 

път. Преминахме през руините на опустошени предградия на голям град. Голяма лилава 

табела известяваше на арабски, кюрдски и английски, че в града няма автомобили по 

улиците. Шофьорът на автобуса съобщи, че сме в Киркук – градът, който е главен 

петролен център на кюрдските власти и доста спорен във взаимоотношенията с Багдад и 

Даеш (местното наименование на Ислямска държава). Зрелищни сондажни кули от 

желязо се виждаха в далечината в различните посоки, маркиращи местата за добив на 

нефт. Имахме 15 минутна почивка, през която пихме чай. Уиря настоя да ми плати чая и 

закуската, която си взех. Към нас се доближи възрастна жена с дъщеря си, която бе на 

около 20 години. Жената се смееше искрено и се опита да накара дъщеря си да завърже 

дружелюбен разговор с мен. Никой не ме попита откъде съм. Хората просто ме 

поздравяваха. 

Уиря, който е родом от района на Сули, посещава школа за възрастни в Ербил и 

работи за Социалдемократичната партия на Кюрдистан, партия, сред чиито основни цели 

е да информира света за страданията на кюрдския народ. Нашият разговор до Ербил 

включи голямо разнообразие от теми – за правителството в Багдад, спряло да плаща 

заплати на кюрдските войници, които всъщност са единствените биещи се реално с 

Даеш; за местната параноя, че Турция е злият гений, създал Ислямска държава; 

несигурното и неясно бъдеще на кюрдите след разгрома на ислямистите и др. Логиката 

на Уиря е ясна – когато един народ е поделен между отделни държави (около 30 млн. 

души живеят в Турция, Иран, Ирак и Сирия), подтискането на идентичността е 

неминуемо и културният геноцид остава прикрит за света. Уиря се притеснява за 

евентуалната независимост на Иракски Кюрдистан или по-точно е притеснен от начина, 

по който Ирак, САЩ, Турция и Иран ще се опитат да смажат подобна амбиция чрез 

подмолна дипломация. Той казва: „Ние искаме мир. Ние сме мирни хора”. Уиря признава, 



 

153 

че ако се даде правото на всички кюрди на достойна независимост, това ще доведе до 

геополитически сътресения в Близкия изток от Техеран до Истанбул. Мирът приспива 

хората в самодоволство и слепота. Докато войните са експлозивни и разрушителни, то 

културното обезличаване е бавна отрова, която старателно разяжда. „Ние сме горди с 

нашите бойци от Пешмерга (кюрдската армия), които се бият за нас, ние сме горди с 

нашето гостоприемство и добронамереност към езидите и арабите, които идват при 

нас в случай на нужда. Ние сме горди и щастливи хора.” Харесва ми, че Уиря говори 

само в сегашно време, независимо дали става въпрос за минало, настояще или бъдеще. 

Като че ли проблемът на народите в тежка ситуация е, че губят представа за линейния 

характер на времето. Кървавото минало изгражда неподвижни рамки на настоящето или 

смъртоносен кръг, или спирала... Траекторията е проста – страданието е безгранично, 

един ужас може да породи само друг ужас, бил той по-злощастен или по-тих. 

Когато достигнахме Ербил, Уиря настоятелно ме покани да посетя офиса на 

Социалдемократическата партия, да се срещна преподаватели и визионери от 

организацията, да разменя контакти и да се разходя с него до учебния кампус. Неговите 

приятели и аз планирахме да посетим центъра на града през вечерта и най-вече известна 

стара кюрдска къща за чай. 
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На следващия ден Уиря и неговият приятел Димен ми предложиха да ме 

съпроводят до известната градска крепост в центъра на града. Части от крепостта са 

строени преди Новата ера, а според археолозите самото селище е с възраст между 5 и 7 

хиляди години. Спретнати и учтиви гвардейци, след сърдечно ръкостискане с Уиря, ни 

информираха, че този обект от списъка на ЮНЕСКО е затворен за неуточнен период от 

време за реставрация. Уиря им обясни, че съм университетски преподавател, който ще 

отпътува обратно за София на следващия ден, за да презентира великото наследство на 

Кюрдистан. Един от гвардейците се обади по телефона, за да осигури англоговорящ гид 

и ни въведе в крепостта, стискайки ми ръката за добре дошъл. Гидът обясни всичко за 

съоръжението изключително професионално в стоическа поза, но се засмя, когато 

обясни, че все още има едно семейство, което живее в крепостта... Семейство, което 

живее в тази крепост повече от хилядолетие. Дори възстановителните работи, 

организирани от ЮНЕСКО, не могат да принудят това семейство да изостави дома си в 

крепостта. Може би това е най-доброто обяснение на идеята за „историческо 

наследство”.  

Водачът ни обясни идеята на властите да пресъздадат атмосферата на базарите в 

крепостта, като мултикултурно място, където са съжителствали мирно в миналото 

персийци, араби, гърци, асирийци, турци и кюрди. Тази крепост символизира 

наследството на Ербил: „здрав и благоденстващ град като туптящо от живот сърце 
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на мястото, където се събират политически интереси и търговски пътища.” От един 

действително древен балкон в крепостта успях да погледна градската, обгърната от прах, 

панорама на Ербил в посока към Мосул – там някъде трябваше да е фронтовата линия на 

бойни действия между кюрдските бойци от Пешмерга и ислямистите от Даеш. Навярно 

след дъжд (колкото и редки да са по тези земи) хоризонтът се изчистваше от прах и от 

този балкон можеха да се виждат далечните следи на боевете. 

На края на обиколката срещнахме група ученици от начално училище, които бяха 

на екскурзия, ръководена от две млади усмихнати и пеещи учителки. Разговорихме се на 

английски език. Децата ръкомаха весело и започнаха да пеят под наставленията на своите 

учителки. Едно от момченцата ме гледаше с огромно учудване и леко объркване. Детето 

може би за пръв път виждаше човек извън местната общност. То, както и много други 

момчета по тези земи, бе облечено с детски дрехи, които са реплика на бойната мъжка 

униформа на бойците от Пешмерга – възпитателен маниер, придобил популярност след 

изтеглянето на иракските войски и подкрепян от властите като част от възпитаването на 

национално самосъзнание. 
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След като децата изпяха своята песен, учителките се здрависаха и се сбогуваха с 

мен, Виря, Димен и нашия гид. Като си тръгвах от крепостта се обърнах, за да видя за 

последен път мястото, пропито с история, което бе доста добре осветено от слънчевите 

лъчи, позволяващи лесно да се различат древните от реновираните части от сградите. 

 Пътуването ми обратно към Сули отново бе в препълнена маршрутка. От едната 

ми страна беше езидски бежанец (просто видях личната му карта и се ориентирах), а от 

другата страна – кюрдско семейство. Бащата от семейството попита за телефона ми и се 

опита да активира трансфер на файлове през Bluetooth – искаше да ми изпрати снимки 

на него и брат му като бойци срещу режима на Саддам Хюсеин. Повечето от снимките 

бяха на фона на много избити цивилни граждани и войници, носещи усещането на кратък 

триумф и мълчалив ужас. Bluetooth връзката пропадна и тези фото истории потънаха в 

половинметровата бездна между нашите два телефона. 
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На входа на Сулеймания войници наредиха аз и езидският бежанец да слезем от 

бусчето. Те провериха неговата лична карта и моя паспорт. Единствената дума, която 

разбрах, докато преглеждаха визите и печатите в моя паспорт бе „Даеш”. След като 
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приключиха прегледа на паспорта ми, ме попитаха „Значи ти си турист?!?”. Потвърдих, 

след което стиснаха ръката ми с „Наслаждавай се на Кюрдистан! Надяваме се, че пак 

ще дойдеш тук!”. 

Шофьорът, нает от хотела ми, достигна контролния пункт за сигурност на летището 

точно преди полунощ или иначе казано – четири часа преди моя полет. Той ме остави 

тук, тъй като не му разрешиха да премине през портала, а аз продължих пеша да вървя 

сам в тъмното 20 минути до терминала. През това време сред студената нощ имах 

възможността да размисля над нещата от последните часове – как бях предупреден от 

служителите в хотела да не ползвам услугите на араби, тъй като може да са агенти на 

Даеш; как гледах местна телевизия в лоби бара на хотела, където се въртяха караоке 

видео клипове на песни за прослава на Пешмерга и на местни футболни отбори; как бях 

проверяван навсякъде от местните войници, които бяха маниакални в бдителността си 

срещу агенти на Даеш; как пристигнах на летището преди 3 дни и бях посрещнат с 

„Можете да останете по-дълго тук. Тук е сигурно и спокойно. Добре дошли в 

Кюрдистан!”. Комбинацията от гостоприемство, гордост и страх не е парадоксална. 

Биещите сърца са уязвими. Дори трагическият идиом, че кюрдите нямат приятели, а само 

планини, съдържа истина... Тези планини и хората, които ги бранят героично са 

достатъчна причина, за да ме доведат отново по тези земи за повече от четири дни. 

Адам Салигман е американец, преподавател по английски език и литература. 

Роден е в Сейнт Луис, Мисури. През 2010 г. завършва Университета на Мичиган, след 

което работи в Университета Вашингтон в Сейнт Луис и в Канадското международно 

училище в Токио, Япония. В периода септември 2013 – юни 2015 г. е преподавател в 

Американския колеж в София, а от септември 2015 г. е преподавател по английски език 

в Алмати, Казахстан. Страстта му е да пътува по света и да опознава разнообразието 

от култури.   
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Туристическа дестинация Букурещ 

 

Калоян Цветков 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: tsvetkov.kaloian@gmail.com 

 

Румъния е страна, разположена северно от България и в последните години нейното 

социално-икономическо и политическо развитие показва много сходства с развитието на 

България. Двете страни се присъединиха заедно към НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.) и се 

очаква да влязат отново заедно в шенгенската зона. През последните години страната 

бележи ръст в общия брой чуждестранни туристи, като само за периода 2013 - 2014 г. 

броят им расте с цели 6,6% от 1 714 500 до 1 911 8001. В последните години Букурещ 

става все по-голям притегателен център и за много български туристи, които живеят или 

в близост до границата или пътуват от по-далечни дестинации. Между София и Букурещ 

също може да бъдат намерени много сходства: столични градове, регионални 

диспропорции с останалите части на страната, форма на застрояване и пространствено 

развитие (фиг. 2), икономически растеж, чуждестранни инвестиции, урбанизационни 

процеси, вътрешни миграции, транспортни проблеми, туристически ресурси, 

замърсяване на въздуха и т.н. Букурещ е „сърцето” на румънската икономика, като в 

столицата се произвежда 15% от БВП на страната и 25% от промишлената продукция 

(ОПП)2. В града са разположени големи машиностроителни, химически и хранително-

вкусови предприятия. Но в последно време Букурещ става все по-предпочитано място за 

туристи от целия свят. Туристите остават впечатлени от социалистическите сгради, 

старата архитектура, религиозните обекти, музеите на града. Някои от главните въпроси, 

поставени пред настоящата разработка, са следните: по какъв начин гореизброените 

особености влияят за формирането на Букурещ като туристическа дестинация, какви са 

особеностите на населението и местната икономика, кои са основните туристически 

ресурси, с които разполага румънската столица, кои са пречките пред развитието на 

туризма в града? Целта на настоящата работа е да се разгледат някои от основните 

социално-икономически характеристики на Букурещ и да се разкрие уникалността на 

основните туристически обекти на румънската столица.    

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Romania . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Romania
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Обща информация за Румъния 

Освен с България, Румъния граничи със Сърбия, Унгария, Украйна и Молдова 

(фиг.1). Румъния има двойно по-голяма площ от България със своите 238 391 km2 и е на 

81-во място по територия в света. Населението според Евростат през 2013 г. е наброявало 

22 346 178 души. Преобладаващото население са румънците (83,4%), а като най-

многобройни малцинства са представени унгарците (6,1%) и ромите (3,1%). 

Същевременно за 2013 г. нейната столица – Букурещ е с население от 2 416 0202 и е един 

от най-многолюдните градове в Европа. Букурещ, в който живеят 10,8% от румънските 

жители е несравним по демографски потенциал със следващите го по численост 

румънски градове: Яш (455 хил.), Констанца (420 хил.), Брашов (398 хил.), Клуж-Напока 

(371 хил.), Тимишоара (356 хил.), като 5-те взети заедно съставляват население по-малко 

от румънската столица.  

 

 

Фиг. 1. Общогеографска карта на Румъния (източник: https://upload.wikimedia.org) 

 

На територията на Румъния попадат природногеографски обекти като Източните 

Карпати, Трансилванските Алпи, Трансилванската котловина, Банатските планини, 

                                                           
2 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do . 

https://upload.wikimedia.org/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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планините Апусени и Металич, както и обширната Долнодунавска равнина. Страната е 

сравнително богата на полезни изкопаеми като с най-голямо стопанско значение са 

находищата на нефт, природен газ, въглища, желязна руда, каменна сол. Значителни са 

и горските ресурси. Страната произвежда редица земеделски култури със стопанско 

значение: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, захарно цвекло, картофи и др. От 

промишлеността са развити: металургията, химическата промишленост, 

машиностроенето, хранително-вкусовата, текстилната и обувната промишленост. Добре 

се развива и строителството. Румъния е разделена на 41 административни единици 

(жудеци, окръзи) и 1 градски окръг (Букурещ). 

 

Туристико-географско положение 

Букурещ е важен транспортен възел за Централна и Югоизточна Европа. Градът е 

разположен в южната част на Румъния и е отдалечен от северната граница на Румъния с 

Украйна на над 400 km, над 450 km от най-близката част на унгарската граница, над 250 

km от сръбската и на около 200 km от молдовската. Най-близо до града се намира 

границата с България – на около 60 km. По права линия градът е разположен на 58 km от 

град Олтенита на река Дунав, на 203 km от Констанца и Черно море, на 295 km от София, 

на 357 km от Кишинев, на 445 km от Истанбул, на 448 km от Белград, на 465 km от Скопие 

и на 643 km от Будапеща. 

 

Транспорт и комуникации 

Географското положение на града позволява развитието на въздушния, 

железопътния и автомобилния транспорт. Летището на Букурещ Хенри Коанда (OTP, 

още познато като Отопени) е разположено на 18 km от центъра на града. Летището свърза 

Букурещ с големи европейски градове като: Лондон, Париж, Истанбул, Москва, Милано, 

Франкфурт на Майн, Брюксел, Рим, Берлин, Мюнхен, Мадрид, Барселона, Виена, 

Лисабон, Амстердам и др. Авиокомпании обслужват и по-далечни дестинации в източна 

посока като Дубай, Бейрут, Доха, Тел Авив, Ларнака и др. 

Транспортната достъпност с железопътен транспорт е осигурена от голямата гара 

Gară de Nord, която свързва града с жп гари в София, Будапеща, Кишинев, Истанбул, 

Киев и Москва.  

Стратегическото положение на града се свързва с това, че Букурещ е пресечна 

точка на главни пътища от Северна и Централна Европа към бреговете на Черно и 

Егейско море. Букурещ е точка, свързваща градове като Хелзинки, Вилнюс, Варшава, 
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Минск от север със София, Атина, Солун и Истанбул на юг. Градът разполага и с няколко 

важни автогари, които благоприятстват комуникациите с останалата част на страната и 

с много европейски държави. Следните автогари: Autogară de Nord, Autogară Diego, 

Autogară Filaret и Autogară Militari свързват Букурещ с Русе, София, Кишинев, Атина, 

Берлин, Рим, Мюнхен, Мадрид и др. 

 

Места за настаняване на туристи 

По данни на националния статистически институт на Румъния в Букурещ за 2014 

г. има 19 050 места за настаняване на туристи, а целият капацитет на страната е оценен 

на 311 288 (Приложение 1). Това означава, че в Букурещ се намира 6,12% от целия 

капацитет за настаняване на туристи в страната. По този показател Букурещ отстъпва 

само на окръзите Констанца и Брашов съответно с 87 496 и 26 145 места. Причините за 

това са, че в окръг Констанца са най-големите морски курорти (най-големият е Мамая) 

на Румъния, а в окръг Брашов се намират известният замък на Дракула, както и 

множество прочути туристически забележителности – църкви, музеи, замъци и природни 

забележителности.    

 

 

Фиг. 2. Карта на градския окръг Букурещ (http://www.e-scoala.ro/geografie/hbucuresti1.jpg) 

География на населението и демографска характеристика 

През 2013 г. Букурещ е с население от 2 416 020 и е един от най-многолюдните 

градове в Европа. По население се нарежда на 4-то място сред градовете от бившите 

http://www.e-scoala.ro/geografie/hbucuresti1.jpg
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социалистически държави в Европа след Москва, Санкт Петербург и Киев. В етническо 

отношение преобладават румънците 96,6%, други етнически групи са роми, унгарци, 

евреи, турци3. Географската гъстота на града за 2013 г. е 1334 д./km2 (табл. 1), което прави 

града със сравнително висока за европейски град географска гъстота. Ако от 

агломерацията на Букурещ изключим останалите селища, гъстотата нараства до 8449 д./ 

km2 4, което прави Букурещ един от 10-те най-гъсто населени европейски градове. В 

Букурещ на територия по-малка от 1% от Румъния живеят 10,8% от всички жители на 

страната.    

 

Табл. 1. Данни за избрани показатели за населението на Румъния и Букурещ  

Година 

Брой на 

населението 

Румъния 

Гъстота на 

население в 

Румъния 

Брой на 

населението 

на Букурещ 

Процент (%) на 

населението на 

Букурещ от 

румънското 

Гъстота на 

населението в 

Букурещ (д./km2) 

2006 21 565 119 90,46 2 158 558 10,01 1192 

2007 21 528 627 90,31 2 167 256 10,07 1197 

2008 21 498 616 90,18 2 179 145 10,14 1203 

2009 21 462 186 90,03 2 186 359 10,19 1207 

2010 21 413 815 89,83 2 190 170 10,23 1209 

2011 21 355 849 89,58 2 185 935 10,24 1207 

2012 - - 2 183 091 - 1205 

2013 22 346 178 93,74 2 416 020 10,81 1334 

Източник: Евростат 

 

Туристически атракции и ресурси 

Старият град на Букурещ (фиг. 3) е място, в което може да се проследи голяма част 

от историята на града. Тук може да се видят добре запазени останки на Княжевския двор 

(Curtea Veche, (фиг. 4), построен по времето на влашкия владетел Влад III5. Тук се намира 

и най-старата църква в Букурещ, построена през XVI в. – Biserica Curteа Veche (фиг. 5). 

На около 500 m западно от църквата се намира и Националният исторически музей на 

Румъния. В музея може да се види реплика на Траяновата колона, която пресъздава части 

                                                           
3http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/rw/resource/comunicat%20date%20provizorii%20rpl%202011%20buc
ures . 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Union_cities_proper_by_population_density . 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Curtea_Veche . 

http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/rw/resource/comunicat%20date%20provizorii%20rpl%202011%20bucures
http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/rw/resource/comunicat%20date%20provizorii%20rpl%202011%20bucures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Union_cities_proper_by_population_density
https://en.wikipedia.org/wiki/Curtea_Veche
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от войната на император Траян с даките. В близост до музея се намира и сградата на 

румънската национална банка.      

 

 

Фиг. 3. Старият град на Букурещ (снимка: Mihai Petre) 

 

Фиг. 4. Княжевският двор с паметника на Влад Тепеш (снимка: Nicubunu) 
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Фиг. 5. Най-старата църква в Букурещ – Curtea Veche (снимка: авторът) 

 

Румънският парламент 

Парламентът (фиг. 6) е един от символите на града. Той е втората по големина 

сграда в света след Пентагона в САЩ и е най-голямото творение на румънския 

комунистически лидер Николае Чаушеску. Сградата, построена през 1984 г. на площ от 

330 000 m2, може да се обиколи за около 45 - 50 минути с добре подготвени екскурзоводи. 

При построяването си сградата е била седалище на Централния комитет на партията, 

Министерския съвет и президентски офис. Днес се използва като място за дебати и 

гласуване на румънските депутати и седалище на Конституционния съд на Румъния.    

 

Фиг. 6. Парламентът е най-голямата сграда в света след Пентагона във Вашингтон (снимка: 

авторът) 

Музей на румънските евреи  
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(Muzeul de Istorie al Comunitaţilor Evreieşti din România) 

Преди края на Втората световна война в Румъния са живеели над 800 000 евреи, 

част от които загинали трагично преди и по време на войната. Букурещ бил също населен 

с евреи главно в квартал Văcăreşti, североизточно от днешния площад Унирии. Голяма 

част от евреите са изселени по време на войната. Според някои източници около 400 000 

са били убити по време на окупацията на Румъния. Днес в страната живеят по-малко от 

10 000 евреи. В музея могат да бъдат видени различни предмети и образци, пресъздаващи 

живота им в миналото, представена е информация за едни от най-известните румънски 

евреи и по какъв начин те са допринесли за развитието на икономиката, културата, 

политиката, военното дело на страната. Показани са също така мрачни снимки на евреи 

в трудови лагери от Приднестровието и Аушвиц. Днес за евреите в града има запазена 

работеща синагога – Templul Coral, в двора на която е издигнат мемориал на убитите 

румънски евреи по време на холокоста.    

 

Триумфалната арка на Букурещ 

Подобно на градове като Париж, Барселона, Лондон и др. Букурещ също има 

изключително красива триумфална арка Arcul de Triumf (фиг. 7). Изградена е през 1935 

-1936 г. като символ на обединението на Румъния от 1918 г. На арката са изписани места, 

на които са се провеждали битки по време на Първата световна война.   

 

Фиг. 7. Триумфалната арка в Букурещ - символ на обединението на Румъния от 1918 г. 

(снимка: Sorint) 

 

Площад „Унирии” 
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Заедно с Парламента, този площад е другата социалистическа гордост на Букурещ. 

Един от най-големите площади в столицата преди е носил името „Победа на 

социалистическата революция”, но е преименуван след 1989 г. На площада днес са 

построени множество фонтани, има зелени площи, както и огромен търговски център, 

пазар за плодове и зеленчуци, а под него минава и каналът на р. Дъмбовица. В близост 

до площада в южна посока е разположена и Румънската патриаршеска катедрала, която 

е свято място за вярващите православни християни. Около площада има запазени и други 

религиозни обекти. Това са манастирът Антим, манастирът принц Раду, черквата Св. 

Апостоли, черквата Принцеса Бълаша, манастирът принц Михаи и др.  

 

Университетският площад 

Районът на Букурещкия университет остава в историята като мястото, където се 

осъществяват най-големите борби против социалистическата власт в Румъния. Там може 

да се види мемориалното място, където румънският протестиращ Михай Гълтан (Mihai 

Gătlan) бива убит. На място може да бъде поръчана и специална разходка на тема: 

„Социалистическите забележителности на града”. На площада се намира и Букурещкият 

музей (Sutu Palace/Museum of Bucharest), който е едновременно и исторически, и музей 

на изкуствата. Построен е от австрийски архитекти в периода 1832 - 1834 г. в 

неоготически стил. Тук могат да се видят артефакти от бронзовата епоха, материали от 

времето, когато в Румъния са писали на кирилица, огромно венецианско огледало, както 

и временни картинни изложби на първия етаж, които се сменят периодично.       

 

Музей на румънския селянин 

Музеят на румънския селянин (фиг. 8) е избран за най-добър музей в Европа за 1996 

г. Muzeul Tăranului Român, както е на румънски, показва живота на обикновените 

провинциални хора, живели през XIX в. и ХХ в. В музея може да се видят и бюст на В. 

И. Ленин, както и портрет на видния комунистически румънски лидер Георге Георгиу-

Деж. 
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Фиг. 8. Музей на румънския селянин (снимка: http://www.wpa2013bucharest.org) 

 

Най-популярните паркове в града са Чишмиджиу (Grădina Cişmigiu) и Херастрау 

(Herăstrău). Освен това възможности за отдих дават и други паркове като: Бънеаса 

(Băneasa) и парк „Карол” (Parcul Carol).  

 

Проблеми за последващо развитие на туризма в Букурещ 

Вече споменахме, че Букурещ е град, който произвежда 25% от ОПП на Румъния. 

Особено силно развита е тежката индустрия, което прави града силно замърсен. Това 

неминуемо влияе върху броя на туристите, които посещават румънската столица. 

Местната власт предвижда инициатива за създаване на зелен пояс около града, който да 

подобри качеството на въздуха. Наред със замърсяването тук могат да се споменат 

множество пречки за още по-силното развитие на туристическия сектор. Букурещ е 

известен като град със стотици хиляди (според някои над 200 0006) бездомни кучета. 

Дори и след направените нормативните промени7 след смъртта на малко момче, 

нападнато от кучета през 2013 г., резултатът е далеч от желаното от гражданите на 

                                                           
6 www.Lonelyplanet.com . 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Street_dogs_in_Bucharest#Death_of_Ionu.C8.9B_Anghel . 

http://www.wpa2013bucharest.org/
http://www.lonelyplanet.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_dogs_in_Bucharest#Death_of_Ionu.C8.9B_Anghel
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Букурещ. Проблем на града са и такситата, които много често „ограбват” с надвишени 

цени своите чуждестранни клиенти. Като всеки голям град, и в Букурещ не липсват 

бездомни хора и просяци. Големият им брой, както и шумният трафик също се 

причисляват към сериозните проблемни пред устойчивия туризъм на румънската 

столица.    

 

Литература 

1. Уикипедия, достъпен на1 март 2016 г., https://bg.wikipedia.org  

2. Eurostat, достъпен на1 март 2016 г., http://ec.europa.eu/eurostat 

3. Insitutul National de Statistica, достъпен на1 март 2016 г., http://www.insse.ro/cms/   

4. Lonely Planet, достъпен на1 март 2016 г., http://www.lonelyplanet.com/  

5. Siemens, достъпен на на1 март 2016 г., 

https://www.cee.siemens.com/web/ro/ro/corporate/portal/SiemensRomania/Documents/Bucharest_Green_C
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Приложение 1. Места за настаняване в Румъния по области  

(източник: Национален статистически институт на Румъния) 

 

 

  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Бихор 10455.00 10552.00 10126.00 9984.00 9746.00 9152.00 9718.00 10284.00 10071.00 10421.00

Бистрица-Нъсъуд 2660.00 2705.00 2730.00 2728.00 2689.00 2626.00 2752.00 3101.00 3105.00 2769.00

Клуж 6669.00 6866.00 7070.00 6598.00 7352.00 6960.00 7760.00 8925.00 8215.00 7611.00

Марамуреш 2873.00 3363.00 3635.00 3995.00 4207.00 4368.00 4629.00 4730.00 4805.00 4636.00

Сату Маре 2304.00 2406.00 2415.00 2425.00 2629.00 1616.00 2071.00 1961.00 2110.00 1961.00

Сълаж 1058.00 924.00 829.00 754.00 1263.00 1381.00 1509.00 1686.00 1723.00 1593.00

Алба 1179.00 1544.00 1830.00 1828.00 2137.00 2109.00 3027.00 3268.00 3656.00 3858.00

Брашов 12037.00 13883.00 12634.00 15729.00 14728.00 16742.00 17795.00 21699.00 25524.00 26145.00

Ковасна 3664.00 3735.00 2592.00 2832.00 3293.00 3638.00 4050.00 4836.00 4254.00 5552.00

Харгита 7644.00 7486.00 7063.00 7263.00 6428.00 6909.00 6759.00 8542.00 8015.00 8045.00

Муреш 6201.00 6044.00 6138.00 6385.00 5854.00 6093.00 7692.00 9317.00 9840.00 10450.00

Сибиу 4754.00 4333.00 5123.00 5265.00 6013.00 6538.00 6065.00 6125.00 6247.00 6547.00

Бъкау 3401.00 3188.00 2858.00 2783.00 2736.00 2756.00 3155.00 3613.00 3854.00 3642.00

Ботошани 756.00 753.00 557.00 654.00 790.00 872.00 849.00 1096.00 1103.00 1088.00

Яш 3428.00 3314.00 3209.00 3460.00 3934.00 3367.00 3245.00 3530.00 3547.00 4014.00

Нямц 4045.00 4121.00 4289.00 4371.00 5418.00 5478.00 5025.00 5586.00 6506.00 6734.00

Сучава 6526.00 7012.00 6831.00 7029.00 7554.00 8033.00 8835.00 9447.00 9585.00 9650.00

Васлуй 562.00 580.00 670.00 689.00 689.00 773.00 818.00 928.00 897.00 927.00

Браила 2005.00 2065.00 2150.00 2101.00 2069.00 2082.00 2364.00 2589.00 2659.00 2544.00

Бузъу 2382.00 2106.00 2181.00 2360.00 2509.00 2574.00 2748.00 3097.00 3158.00 3186.00

Констанца 121067.00 122671.00 121717.00 120944.00 121723.00 124643.00 83751.00 84690.00 85756.00 87496.00

Галац 1449.00 1452.00 1452.00 1452.00 1452.00 1452.00 1386.00 1324.00 1308.00 1541.00

Тулча 4019.00 4276.00 3400.00 3786.00 5054.00 4288.00 3656.00 4767.00 4365.00 4361.00

Врънча 2043.00 1990.00 2022.00 2025.00 1816.00 1836.00 1682.00 2066.00 1556.00 1760.00

Арджеш 4710.00 4837.00 4803.00 4899.00 5189.00 5419.00 5942.00 7076.00 7461.00 7829.00

Кълъраш 546.00 541.00 553.00 527.00 463.00 534.00 561.00 612.00 643.00 843.00

Дъмбовица 2261.00 2062.00 2165.00 2191.00 2391.00 2478.00 2740.00 2822.00 2861.00 3263.00

Джурджу 986.00 899.00 860.00 809.00 806.00 806.00 814.00 874.00 916.00 570.00

Яломица 2630.00 2539.00 2432.00 2528.00 2612.00 2807.00 3021.00 3106.00 3183.00 3114.00

Прахова 10289.00 9234.00 9249.00 9818.00 9465.00 9906.00 10339.00 11114.00 12044.00 11525.00

Телеорман 870.00 715.00 705.00 692.00 664.00 675.00 714.00 732.00 798.00 1204.00

Илфов 1577.00 1527.00 1532.00 2055.00 2326.00 2292.00 1734.00 2212.00 1961.00 1933.00

Букурещ 9648.00 11196.00 12215.00 16882.00 18097.00 20828.00 19352.00 19327.00 18586.00 19050.00

Долж 1140.00 1297.00 1450.00 1290.00 1400.00 1646.00 2242.00 2259.00 2125.00 2191.00

Горж 1320.00 1484.00 1439.00 1357.00 1967.00 1974.00 2255.00 2509.00 2521.00 2810.00
Мехединци 1164.00 1221.00 1276.00 1223.00 1537.00 1524.00 1587.00 1772.00 1768.00 1804.00

Олт 668.00 591.00 498.00 507.00 568.00 547.00 664.00 867.00 874.00 869.00

Вълча 10380.00 10223.00 10556.00 10596.00 10877.00 10719.00 11526.00 12540.00 11158.00 11141.00

Арад 4850.00 4256.00 4256.00 4343.00 5101.00 5554.00 5182.00 6192.00 6311.00 5944.00

Караш-Северин 7113.00 7478.00 7015.00 7214.00 7906.00 7139.00 7071.00 7566.00 7993.00 7998.00

Хунедоара 3918.00 3755.00 3452.00 3504.00 3484.00 3707.00 3946.00 4072.00 4186.00 4468.00

Тимиш 5410.00 5934.00 5724.00 6335.00 6550.00 6857.00 7472.00 8250.00 8459.00 8201.00

Общо 282661.00 287158.00 283701.00 294210.00 303486.00 311698.00 278503.00 301109.00 305707.00 311288.00

Капацитет за настаняване (брой места за настаняване)
Окръг
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Дунав мост 2 – последната надежда за 

Видин 

 

Калин Сейменов 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: kalin.seimenov@abv.bg 

 

„Дунав мост 2” или още „Нова Европа” е техническо съоръжение от съвременен 

тип. Представлява едновременно шосеен и железопътен мост, със специално изградени 

зони (алеи) за преминаване на пешеходци и велосипедисти. Построен е над река Дунав 

и свързва българския град Видин със срещуположния град Калафат на румънска 

територия, като връзката между двете селища до преди построяването на моста се 

осъществява единствено чрез фериботна линия.  

Идеята за изграждането на мост, който да свърже Видин и Калафат, започва да се 

заражда още през 80-те години на миналия век, в резултат от провеждането на 

тогавашната държавна политика, стремяща се максимално да обвърже транспортно и 

търговски държавите от Източна и Югоизточна Европа със СССР. 

Към тогавашния момент, обаче, така и не се пристъпва към практическото реализиране 

на замислената идея. След политическите промени, настъпили в Източна Европа през 

1989 - 1990 г., и последвалото разпадане на СССР, идеята за създаване на този тип 

икономическа връзка се прекратява за неопределен период от време. Следват тежки и 

дълги години на преход както за България, така и за Румъния. С все по-задълбочащата 

се икономическа криза в средата и края на 90-те години на ХХ в. се усеща все по-голяма 

потребност от създаването на икономическа връзка, която да възроди стопанския живот 

в граничните райони.  

След прекарани над 15 години в преход от държавно към пазарно стопанство, 

придружени със силно влошаващи се демографски, икономически и културни  

показатели, през 2005 г. България и Румъния официално подписват договор за 

предстоящо членство в Европейския съюз. Именно тази стъпка възражда стремежите за 

възможно финансиране и проектиране на икономическа връзка по поречието на река 

Дунав в този участък. Междувременно функциите на реката като транспортен център се 

засилват, особено с изграждането на канала Рейн – Майн - Дунав, свързващ Северно с 
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Черно море и обособяването на международен транспортен коридор № 7. Решенията на 

договора от Маастрихт, сред които са изграждането на вече посочените канал и коридор, 

стават реалност още в края на миналия век, но те не засягат България и Румъния, поради 

факта, че към момента те все още не членуват пълноправно в Европейски съюз. 

Желаното членство става реалност на 1 януари 2007 г.  

През същата година влиза в действие новата регионална оперативна програма на 

Европейския съюз за регионално развитие през следващия шестгодишен период (2007 - 

2013). Именно с нейното стартиране започва и същинското финансиране, проектиране и 

изграждане на „Дунав мост 2”. Първите бетонни основи се изливат през 2009 г. с начален 

капитал от над 100 млн. евро, като впоследствие сумата се увеличава почти двойно и 

достига до над 220 млн. евро. Финансирането се осъществява от фонд „Регионално 

развитие на ЕС” и с помощта на капитали от частни и държавни местни и чуждестранни 

корпорации. В табл. 1 са показани паричните средства, които са постъпили за 

изграждането на „Дунав мост 2”. 

 

Табл. 1. Капиталовложения 

Вложител Капитал (евро) 

Финансиране от ЕС по програма ИСПА 70 000 000 

Европейска инвестиционна банка 70 000 000 

Финансиране от държавния бюджет на България 60 761 285 

Немска национална банка  20 045 167 

„AFD: Алтернатива за Германия”  5 000 000 

ВСИЧКО:  225 806 452 

 

Първоначално се очаква строителните дейности да бъдат спазени и завършени в 

срок до 2011 г., но впоследствие неколкократно е удължаван срокът за изпълнение. 

Изграждането става като са обособени 12 части (сегменти), строящи се поетапно. 

Окончателното завършване и пускане в експлоатация става в средата на 2013 г. 
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След завършването равносметката е, че „Дунав мост 2” има дължина от 1,97 km, 

широчина 32 m, четири шосейни линии, електрифицирана железопътна линия, 

велосипедни и пешеходни алеи. 

Безспорно е предимството на „Дунав мост 2” – освен като транспортна линия, той 

е последна надежда за икономическо съживяване на българския Северозапад чрез 

преминаването на целия пътникопоток, който се очаква да използва новата придобивка. 

По експертни данни на Министерството на транспорта и официалния сайт на „Дунав 

Мост 2”, седмично през него се регистрират като транзитно преминаващи между 10 000 

и 18 000 МПС, в зависимост от сезона и конкретните икономически причини за 

преминаването. За граничните райони тези транзитни преминавания са с изключително 

значение за развитието на търговията, което е пряко свързано с паричната обезпеченост 

на местното население. Актуалността на тази потребност за населението се засилва 

допълнително от критериите, по които Северозападният регион е на първо място в 

България – най-висока безработица, най-ниска средна минимална заплата, най-силно 

изразен отрицателен естествен и механичен демографски прираст, ярко изострено 

обезлюдяване и т.н. Важно е да се отбележи, че от всички пет области в Северозападния 

регион (Плевен, Враца, Видин, Монтана и Ловеч), показателите за населението са най-

силно влошени именно във Видинска област. 

Твърденията са подкрепени в табл. 2. Поместената статистическа информация е 

получена от Национален статистически институт (НСИ). 

Ясно се вижда демографската ситуация в региона. Стойностите на естествения 

прираст са -14,3‰, което е три пъти над средните стойности за България -5,5 ‰. При 

историческия преглед се сравняват данните от преброяването с пиков брой население в 

България (1985) и текущата статистика на НСИ (2014) – наблюдава се огромно 

понижение на населението само в рамките на 30 години, особено във Видинска област – 

намаление с почти 40%, а в абсолютни стойности това са над 70 000 души. 

Очакванията, които се възлагат след пускането в експлоатация на „Дунав мост 2” 

са свързани с овладяване на бързите темпове на обезлюдяване и застаряване на 

населението, разкриване на нови работни места чрез привличане на млада работна сила, 

насърчаване на раждаемостта, повишаване на цялостния икономически потнциал на 

региона. В бъдеще се очаква Европейският съюз да насърчи България за провеждането 

на пронаталистична демографска политика, която днес е успешно приложима в страните 

на Западна Европа.  
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Табл. 2. Демографска ситуация в област Видин 

 

Функционирането на „Дунав мост 2” е последна надежда за съживяване на 

Северозападния регион и по-конкретно на Видинска област, както в икономически, така 

и в демографски план. Първите видими резултати от това дали регионът ще изпита 

очакваните предимства от откриването на моста, ще проличат още през близките години. 

Дали вярата на местните жители и държавата в по-добро бъдеще ще победи над най-

мрачните демографски прогнози? Предстои да разберем ….. 

 

Литература 

1. Славейков, П. География на населението и селищата. София, Faber, 1997.  

2. Стойчев, К. Локализационни подходи за регионално развитие. София,УИ, 2012.   

3. Уебсайт на „Дунав мост 2”, достъпен на 1 март 2016 г.,  www.vidincalafatbridge.com  

4. Уебсайт на Министерство на транспорта, достъпен на 1 март 2016 г., www.mtitc.government.bg    

5. Уебсайт на Национален статистически институт, достъпен на 1 март 2016 г., www.nsi.bg 

Област Видин / Текуща демографска статистика 2014 г. 

Раждания Умирания Ест.прираст 

6,7‰ 21‰ -14,3‰ 

 

 Население 

Пребр. 1985 Пребр. 2001 ТДС   2014 

Област Видин 166 680 130 074 93 361 

Град Видин 62 693 57 614 44 836 

 

Трудов потенциал 

на насел. в обл.Видин 

Подтр. възр. 

0 – 18 

Труд. възр. 

18 – 65 

Надтр. възр. 

65+ 

/бр. души/ 12 164 50 634 30 563 

http://www.vidincalafatbridge.com/
http://www.mtitc.government.bg/
http://www.nsi.bg/
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ГЕОГРАФСКИ СЪБИТИЯ И НОВИНИ 

 

Първият географски фестивал събра 

географи от цяла България 

 

На 25 и 26 април 2015 г. в град Ямбол се проведе Първият географски фестивал. 

Това събитие се осъществи благодарение на съвместните усилия на Български 

географски портал - Географ БГ, Клуб „Млад географ” - Ямбол, Издателство „Булвест 

2000”, Българско географско дружество, National Geographic – България, ШУ „Епископ 

Константин Преславски”, Научно-технически съюз - Ямбол, АПГР – клон Ямбол, 

Община Ямбол, Община Тунджа и МГ „Атанас Радев”, Ямбол. 

Залата на НТС - Ямбол се оказа тясна за всички приятели на географията, дошли от 

цяла България - над 100 бяха регистрираните учители, ученици, научни работници, 

професионални географи и приятели на географията от страната. Фестивалът бе посетен 

и от организирана група от студенти и преподаватели от Геолого-географския факултет 

на Софийския университет. Ямболските учители и ученици също взеха активно участие 

във фестивалната програма. 

Точно в 14:00 химнът на Република България, последван от химна на Европа, 

дадоха началото на Първия географски фестивал в България. Тържественото откриване 

бе съпроводено от много песни и танци, с които различни творчески клубове от града 

поздравиха участниците. Сред специалните гости бяха кметът на община Ямбол Георги 

Славов, зам.-областният управител Диана Динкова, доц. д-р Климент Найденов от УС на 

Българското географско дружество, доц. д-р Стелиан Димитров, зам.-декан на Геолого-

географския факултет при Софийския университет, проф. д-р Румен Пенин, председател 

на Организационния комитет по провеждането на фестивала, представители на 

академичната общност и др. Получени и прочетени бяха поздравителни адреси от 

Санктпетербургския държавен университет и организаторите на Големия географски 

фестивал в Русия, от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 

Британския съвет в България, Българската академия на науките, Центъра по източници 

езици и култури и др. 
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Връчването на награди започна още по време на откриването. От името на 

организаторите на фестивала проф. Румен Пенин връчи две специални географски 

статуетки на уважаваните ямболски учители географи - г-жа Радка Цингова и г-н Георги 

Бодуров. Те двамата бяха отличени и от Българското географско дружество, като 

получиха специалното издание с избрани трудове на големия географ проф. Иван 

Батаклиев и ваучери за покупка на книги. Наградата предаде доц. Климент Найденов, 

член на УС на БГД. 

Веднага след церемонията по откриване на фестивала се проведе презентацията на 

проф. Румен Пенин за неговото пътешествие до Северозападен Китай. Гостите имаха 

възможност да се запознаят подробно с географията и особеностите на тази 

изключително слабо позната част от света, която е най-отдалечена от бреговете на 

Световния океан. Професор Пенин завърши своята презентация с малка изненада - от 

Китай публиката бързо се „прехвърли” до Карибския басейн. Последните няколко слайда 

бяха посветени на карибската държава Доминика. Румен Пенин емоционално сподели с 

публиката, че тя е неговата стотна посетена държава (през февруари 2015 г.) и е 

изключително щастлив да разкаже впечатленията си от нея на гостите на фестивала. 

Отборното състезание „Географиада” се превърна в оспорвана битка за първото 

място. За първи път този състезателен формат бе приложен в България за отборно 

състезание по география. В състезанието се включиха 14 отбора, представители на 

Ямбол, Челопеч, София, Пазарджик, Казанлък, Варна, Бургас, Сливен, Търговище, 

Плевен, Разград. Всеки един от отборите се състоеше от 4 участници - 2 ученици до 7. 

клас и 2 ученици до 12. клас. Въпросите в състезанието отразяваха нивата на познание 

на учениците в отделните класове. 

Състезанието протече в 2 полуфинала и финал. В полуфиналите участваха по 7 

отбора, като най-добрите 3 от всеки поток се класираха за финал. Всеки полуфинал се 

състоеше от 21 редовни въпроса и 3 допълнителни, в случай на равенство. Финалът бе с 

24 въпроса и 3 допълнителни въпроса, които определиха крайното класиране. Цялото 

състезание се проведе пред очите на гостите на Първия географски фестивал в залата на 

НТС. Те имаха възможност да виждат въпросите и да научават отговорите след изтичане 

на състезателното време. По време на почивките между отделните кръгове имаше и игра 

с публиката, при която се раздадоха много подаръци, осигурени от спонсорите на 

събитието. 

Участници в първия полуфинал бяха отборите на „Млади географи”, Варна; 

„Атлас”, Разград; „Дияна”, Ямбол; „Магелан”, Търговище; „Витоша”, София; 



 

177 

Пазарджик; "Бъдещи пътешественици", Варна. След него отборите с най-добър резултат 

(„Млади географи”, „Атлас”, „Витоша”) се класираха за финала на състезанието. 

Във втория полуфинал участваха отборите на „Кукери”, Ямбол; „Веселите 

туристи”, Плевен; „Бандата на тракийските мускетари”, Казанлък; „Сините камъни”, 

Сливен; „Делфин”, Бургас; „Географ 69”, София; Челопеч. На финала се класираха 

отборите „Кукери”, „Делфин” и „Веселите туристи”.  

След оспорван финал първите места заеха отборите на „Млади географи”, Варна (I 

място), „Витоша”, София (II място) и „Атлас”, Разград (III място). Трите отбора получиха 

специални купи, които отнесоха в градовете си като трофей от Първия географски 

фестивал. 

Вечерта от първия ден на фестивала предложи още приятни емоции на участниците 

- географска вечеря. В култовото ямболско заведение „Орфей” географите се отдадоха 

на танци, приятни разговори и веселие, които оставиха незабравими спомени и 

изживявания. 

Вторият ден от фестивала започна в 9:00 с програма за учениците - разходка с 

изненади в градския парк на Ямбол, разположен на остров в р. Тунджа. На входа на парка 

учениците бяха разделени в две възрастови групи (старша и младша). Получиха 

инструкции, че ще обиколят градския парк в рамките на 30 минути и че на отделни 

ключови локации ще им се проведат беседи. В рамките на обиколката на участниците 

беше поднесена информация, свързана с особеностите на парка - география, екология, 

история, архитектура, ботаника и др. 

Всеки един от тях бе снабден със специална картосхема, на която да си води 

записки и да отбелязва ключови обекти. След края на разходката участниците имаха 15 

минути, за да осмислят видяното и наученото по време на разходката. Последва тест, 

който бе базиран на информацията, която учениците са успели да усвоят по време на 

своето „пътешествие” из парка.  

Победителите в това съревнование в двете групи станаха: 

Младша група: 1. Деляна Райкова, Ямбол, 2. Вяра Борисова, София, 3. Цветина 

Георгиева, Челопеч. 

Старша група: 1. Тони Димитров, Бургас, 2. Борислав Дочев, София, 3. Йордан 

Йорданов, Бургас. 

Докато учениците се разхождаха из градския парк, учителите и другите гости на 

фестивала бяха поканени на кафе в сградата на МГ „Атанас Радев” и НАОП - Ямбол. Там 

те имаха възможност да разгледат сбирката с минерали, изложба от стари географски 
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книги и карти, фотоизложба от минали географски събития в Ямбол. Особено приятна 

изненада за гостите на фестивала бе срещата разговор с големия пътешествeник и 

приятел на географията Симеон Идакиев.  

Официалното закриване се състоя отново в залата на НТС - Ямбол. Програмата 

включваше кратко приветствие от Симеон Идакиев, презентация на сайта Географ БГ, 

обявяване на победителите в конкурсите за учители и ученици. Фестивалът бе закрит от 

главния организатор г-жа Радка Цингова. С „Върви, народе възродени” и обща снимка 

пред сградата на НТС и паметната плоча на Джон Атанасов завърши Първият географски 

фестивал. 

Като част от фестивала се проведоха няколко национални географски конкурса: 

Национален конкурс за есе на учители по география – „Какво означава да си 

учител по география”  

Първо място - Лиляна Николова, Силистра,СОУ ”Н.Й.Вапцаров”; 

Второ място - Димитрина Докимова, Варна, МГ "Д-р Петър Берон”; 

Трето място - Калоян Цветков, София, ЧГЕХП "Проф. д-р Васил Златарски". 

Национален конкурс за фотографии „Природата на моя роден край" (Младша 

група) 

Първо място - Спокойствието на езерото - Беркай Изет, Кърджали; 

Второ място - Това, без което не можем - Оля Божекова, с. Гавраилово, обл. Сливен; 

Трето място - Пчеличка - Кристиян Костов, Разград. 

„Природата на моя роден край" (Страша група)  

Първо място - Мъглива сутрин над р. Искър - Карина Вутова с. Кунино, обл. Враца; 

Второ място - Самотният залез - Силвия Стоянова, Бургас; 

Трето място - Есенно, Гергана Георгиева, Ботевград. 

След закриването участниците заминаха на екскурзия до НАР „Кабиле”, където 

имаха възможността да се изкачат на Зайчи връх с древната обсерватория и да посетят 

руините на римското селище в подножието му.  

Хубавите емоции и географският плам, които господстваха по време на фестивала 

в Ямбол, дават вяра и мотивация да се обмисля организирането на още много други 

празници на географското познание.  
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Българският географски фестивал – 

Казанлък 2016 

 

На 16 и 17 април 2016 г. Казанлък бе домакин на Българския географски фестивал. 

За втора поредна година географи от цялата страна се събраха на национален форум. В 

деня, предшестващ фестивала (15 април), специално за гражданите на Казанлък бяха 

организирани две предфестивални събития. В Младежкия дом публична лекция и среща 

с гражданите под надслов „Светът и всичко в него” проведе известният журналист и 

пътешественик Симеон Идакиев. На същото място по-късно вечерта учениците на 

Казанлък се повеселиха на Младежка дискотека с DJ Diass.  

Над 500 участници (ученици, учители, студенти, научни работници и любители на 

географията) се насладиха на богатата фестивална програма, включваща редица 

научнопопулярни географски събития. Сред презентациите бяха „Географията като 

приключение и пътешествие: Пътуване на Изток...” на проф. Румен Пенин, „Имиграция 

и демографски промени в Европа” на доц. Георги Бърдаров и „2 години Географ БГ” на 

ас. Евгения Сарафова и ас. Димитър Желев.  

По време на Фестивала се проведоха ученическото отборно състезание 

„Географиада” и индивидуалното състезание „Разходка с изненади”, както и семинар за 

учители под надслов „Нови възможности пред географското образование”. Студентите 

по география се включиха в дейността „Професионална реализация с география”. 

Най-очакваното събитие на фестивала бе отборното състезание „Географиада”. То 

се провежда в уникален за България състезателен формат (брейн-ринг). Самото 

състезание се проведе на два етапа – квалификационен кръг и финал. На първия етап се 

явиха 38 отбора, представящи градове от цялата страна. На финала се класираха най-

добрите 10 отбора. Финалът се проведе в мултимедиен формат пред публика. 

Победители станаха учениците от отбора „Морски пътешественици” от град Варна. Те 

за втора поредна година успяха да станат безапелационен победител и да демонстрират 

впечатляващи знания. Техни подгласници са отборите на „Хегемон” Добрич и „ПМГ 

„Акад. Никола Обрешков” Бургас.  

По време на фестивала бяха обявени победителите в националните географски 

конкурси: за есе на учители по география („Моят час по география”); за географски 

фотопис на ученици („Добре дошли в...”); за географска карта на студенти („Най-добра 
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карта”); за снимка на любители („Светът е география”) и за видео клип на български 

ученици, живеещи в чужбина („България отвъд граница”). Ето ги имената на 

победителите в отделните конкурси: 

Конкурс за есе на учители по география „Моят час по география”:  

1. Росица Паскова - Тетевен, СОУ „Георги Бенковски" - „Учителят – вълшебник”; 

2. Мая Петрова - Варна, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - „За 

пенсионирането и влюбването”; 

3. Рада Митева - Варна, ОУ ,,Св. св Кирил и Методий" - „Промъкналите се 

Чудомирови герои". 

 

Конкурс за фотописи (до 7. клас)  

1. Виктория Гатева – Габрово, - „Добре дошли в Боженци!" 

2. Ивана Иванов - с. Ореш, община Свищов - „Добре дошли в Свищов!" 

3. Яна Петрова - Велико Търново - „Добре дошли във Велико Търново!"  

 

Конкурс за фотописи (до 12. клас) 

1. Симона Георгиева - Реселец - „Добре дошли в Реселец!" 

2. Карина Вутова - Кунино - „Добре дошли в Кунино!" 

3. Кадрие Ахмед - Осетеново - „Добре дошли в Осетеново!" 

 

Конкурс за студенти „Най-добра карта”  

1. Бойка Василева - Софийски университет  „Св. Климент Охридски" - 

„Хоризонтална структура на карстовите ландшафти в района на град Белоградчик"; 

2. Иван Иванов - Софийски университет  „Св. Климент Охридски" - „Картограма 

на средната гъстота на населението и коефициент на демографско заместване в България 

по общини"; 

3. Стефан Петров - Югозападен университет „Неофит Рилски" - „Климатични 

райони на България". 

 

Конкурс за снимка „Светът е география” 

България 

1. Георги Генков - „Парк Боровец" (снимка от Ямбол); 

2. Ивелина Иванова - „Ранна пролет" (снимка от Търговище); 

3. Велимир Иванов - „Мандренско езеро" ( снимка от Бургас). 
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Свят 

1. Румяна Георгиева - „Valley оf Fire" (снимка от Невада, САЩ); 

2. Иван Иванов - „Алечки ледник" (снимка от Швейцария); 

3. Александра Господинова - „Плажът в буреносен ден" (снимка от Варадеро, 

Куба). 

 

Конкурс за видео клип  

1. Деница Желева (10. клас), Катрин Петрова (10. клас), Габриел Киньонес (10. 

клас), Светослав Вълков (8. клас) - Алкоркон, Мадрид, Испания, БНУ „Бачо Киро”; 

2. Павла Ангелова (4. клас), и Юлита Маджарова (5. клас) -  Истанбул, Турция, БНУ 

„Св. св. Кирил и Методий". 
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Председател на организационния комитет на Българския географския фестивал е 

известният географ и пътешественик проф. Румен Пенин. Генерален спонсор на 
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фестивала за втора поредна година е издателство „Булвест 2000”. Съорганизатори на 

събитието са Българският географски портал - Географ БГ, Община Казанлък, ХГ „Св. 

св. Кирил и Методий” - Казанлък, НГПИД „Акад. Дечко Узунов” - Казанлък, Българско 

географско дружество, National Geographic България и др.  Учителите по география от 

Казанлък Ваня Денчева, Ивелина Николова, Иван Димов и Руслан Милев бяха местната 

движеща сила, която спомогна за прекрасната организация на най-значимото географско 

събитие на годината. 
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ЗАНИМАТЕЛНА И ЗАБАВНА ГЕОГРАФИЯ 

 

География на разделените от 

политическа граница острови 

 

Ас. д-р Димитър Желев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: dimitar@geograf.bg 

 

Понякога политическите граници имат своите „прищевки” – част от границата 

между Индия и Пакистан преминава през ледника Сиачен, част от границите разделят 

градове (Никозия, Йерусалим), водопади (Ниагарски водопад, Виктория), пещери 

(Агтелек), езера (Преспанско езеро, Боденско езеро), острови и т.н. Кои са островите, 

които са притежание на повече от една държава? Целта на тази статия е да направи 

пространствен обзор на островите по света, през които преминава политическа граница, 

разделяща природното единство. 

 

Британските острови 

Навярно най-известният пример за поделен остров е Ирландия (84 421 km2). 

Република Ирландия (Ирландия) се намира на едноименния остров, като заема около 5/6 

от територията, а останалата част е за Северна Ирландия, част от Обединеното кралство. 

Поделянето на Ирландия е историческо заложено от правителството в Лондон още от 

времето преди независимостта на Ирландската република, когато Ирландия е била част 

от бившето Обединено кралство на Великобритания и Ирландия. С получаването на 

пълна независимост на Република Ирландия през 30-те години на ХХ в. островът е 

окончателно политически поделен. Северната част остава под влиянието на Лондон. 

Самият остров Великобритания (209 331 km2) е също пример за политически 

разнороден остров, въпреки че е част от Обединеното кралство на Великобритания и 

Северна Ирландия. Шотландия и Уелс съществуват като частично автономни общности 

от Англия със самоуправляващи се институции. Темата за пълна политическа 

независимост на Шотландия е изключително актуална и популярна, въпреки неуспешния 

mailto:dimitar@geograf.bg
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опит за отделяне чрез референдума за независимост през 2014 г. Независимостта на 

Шотландия би допринесла за по-значима политическа подялба на Острова. 

 

В района на Балтийско море 

В Северна Европа, където Балтийско море е обградено от доста държави, има 

няколко острова със споделено притежание. Остров Меркет е един от хилядите острови 

на населения предимно с шведи финландски архипелаг Оландски острови. Малката суша 

е съответно поделена между Кралство Швеция и Република Финландия. Тя заема 8,3 акра 

и претендира да бъде най-малкият морски остров в света, поделен между две държави. 

Двете скандинавски държави поделят още един остров – Катая (Инакари на фински). Той 

е в близост до град Хапаранда. Образуван е в историческо време от доста любопитна 

геоложка проява. В миналото е бил два отделни малки острова, притежание на двете 

страни. Вследствие на издигането на Скандинавия след последната ледникова епоха, 

двата острова са се съединили. 

В същия регион в района на Финския залив Руската федерация и Финландия имат 

сухоземна граница на остров Койлуото. В северната част на Шчечинската лагуна се 

намира остров Уседом, поделен между Полша и Германия – още един пример за 

поделени острови в района на Прибалтика. 

 

Двете кипърски страни 

В източната част на Средиземноморието е остров Кипър (9234 km2), известен в 

античността като острова на Афродита. Бивша британска колония, сега островът е 

поделен между независимата (и член на Европейския съюз) Република Кипър, която 

заема по-голямата част от острова, и самопровъзгласилата се Севернокипърска 

република, подкрепяна от Турция и заемаща близо 1/3 от площта на острова. Северната 

част е без международно политическо признание. Политическото разделение настъпва 

през 1974 г. вследствие на нахлуването на турски войски на острова и окупирането на 

северните части. Дори столичният град Никозия е разделен на две градски части, 

намиращи се от двете страни на границата. На острова политическата ситуация не се 

изчерпва само с двете страни. В допълнение на гръцката (южната) и турската (северната) 

част съществува и демилитаризирана ивица, контролирана от Организацията на 

обединените нации с оглед предотвратяването на сблъсъци между гърци и турци. Също 

така на острова са разположени и британските военни бази Акротири и Декелия, които 

имат неприкосновен статут, регламентиран в акта за независимост на острова от 1960 г. 
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Де факто това прави острова разделен на четири политически зони – една – контролирана 

от независимата кипърска република; втора – контролирана от севернокипърската 

международно непризната република; трета – под егидата на ООН и четвърта – част от 

британските отвъдморски владения. 

 

 

Фиг. 1. Сложната подялба на о. Кипър – Севернокипърска турска република (непризната) на 

север, Република Кипър (член на ЕС) – на юг, буферна зона, управлявана от ООН и военни бази 

на Обединеното кралство 

 

Карибско море 

Многото независими държави в района на Големите и Малките Антили са 

предопределени от верижния характер на архипелазите и множеството колониални 

войни за надмощие в региона. В наши дни някои от островите са поделени между 

отделни държави. 

„Кискея” е местното наименование на острова, който Христофор Колумб 

прекръщава на Испаньола (73 929 km2) през 1492 г. Той е един от най-големите карибски 

острови и е поделен между две независими държави – Доминиканската република и 

Хаити. Първоначалната испанска колония е поделена между Франция и Испания 

вследствие на договора в Рейсвик от 1697 г. След успешно въстание на робите френската 
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част получава независимост през 1804 г. Испанската част се отличава с малко по-сложен 

и бурен път на политически суверенитет, включващ първо деклариране на независимост 

от Испания, окупиране от Хаити, отново от Испания и в крайна сметка получаване на 

пълна независимост през 1865 г. 

Отговорът на въпроса „Къде Франция и Нидерландия имат обща сухоземна 

граница?” не е в Европа, а в Карибско море. Двете западноевропейски държави си 

поделят острова Синт Мартен (на нидерландски) или Сен Мартен (на френски). Островът 

е поделен през 1648 г. Нидерландската част е съставна част на Кралство Нидерландия, 

докато френската има статут на отвъдморска общност. 

 

 

Фиг. 2. Мястото, където нидерландският юг и френският север се срещат. 

 

Островът на Свободата, Куба (109 884 km2), също може да бъде изтъкнат като 

любопитен пример сред тези острови. В залива Гуантанамо е разположена американска 

военна база, която де факто е част от политическото пространство на САЩ и отделя 

зоната от политическото управление на Хавана. Контролът върху базата е договорен чрез 

Кубинско-американския договор от 1903 г. Настоящите кубински власти не признават 

този договор и те считат американското присъствие за насилствено и незаконно. По този 
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начин правителството на САЩ контролира залива, правейки го част от политическото 

пространство и влияние на страната си. 

 

В крайния юг 

Огнена земя (или Тиера дел Фуего) е големият архипелаг близко до най-южната 

континентална част на Южна Америка. Островната група се отделя от материка чрез 

историческия Магеланов проток. Част от островите са чилийски, част са аржентински. 

Архипелагът приютява най-южните постоянни човешки селища – Рио Гранде и Ушуая. 

Най-големият остров – Исла Гранде, с площ от близо 48 000 km2 (29-ти по големина в 

света) и най-висока точка връх Дарвин (2488 m), е поделен между двете държави – 

61,43% за Чили и 38,57% за Аржентина. Изначално претенции за него са предявявали и 

двете страни, но спорът е уреден с договор за поделяне от 1881 г. 

 

Малайският архипелаг и Нова Гвинея 

Вторият по големина остров в света, Нова Гвинея, и третият – Борнео 

(Калимантан), са също сред поделените територии. Независимата Папуа-Нова Гвинея 

заема източната част на острова, докато индонезийските провинции Папуа и Западна 

Папуа (известни като Ириан Джая и Западен Ириан Джая до 2007 г.) са в западната част. 

Границата между двете части е права геометрична линия, маркираща 141-ия меридиан 

на Източното полукълбо. Настоящата подялба е унаследена от колониалното минало на 

острова. Западната част е била нидерландска колония до 1961 г., когато получава 

независимост, но незабавно е окупирана и анексирана от Индонезия. По този начин не е 

могла да съществува като самостоятелна държава. Източната част е немска колония, 

която е предоставена на Австралия след края на Първата световна война. Независимост 

получава през 1975 г. под името Папуа-Нова Гвинея. Независимата държава признава 

британския монарх като свой собствен държавен глава. 

Три напълно независими държави са разположени на остров Борнео – Индонезия 

(73% от острова), Малайзия (26% от острова) и Бруней. Единствено султанатът Бруней 

Даруссалам (Обител на мира) е изцяло на острова. Той дори притежава свой ексклав – 

Тембуронг. Основната част от страната и ексклавът граничат с Малайзия по суша и 

Южнокитайско море по вода. Малайзия има два щата на острова – Сабах и Саравак, като 

останалата част на националната територия е на континента и на други острови. 

Индонезия е разположена на хиляди острови, но значима част от националната 
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територия е именно частта, която притежава на Борнео. Един от островите край 

Калимантан – Себатик, е също поделен между Индонезия и Малайзия.  

 

 

 

Фиг. 3. Границата по 141-я меридиан в Източното полукълбо, която поделя о. Нова Гвинея на 

две части 
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Фиг. 4. Поделеният между Бруней, Малайзия и Индонезия о. Борнео (Калимантан) 

Островната Република Индонезия има още една сухоземна граница. Това е остров 

Тимор (30 777 km2), където източната част придоби независимост през 2002 г. под името 

Източен Тимор (Тимор Леще). Тази част е била португалска колония до 1975 г., когато 

Португалия ѝ предоставя политическа независимост. Индонезийското правителство не 

дава никакъв шанс на местните хора за самоуправление и веднага по доста кървав начин 

окупира източната част на острова. Местните хора, предимно католици, са имали доста 

проблеми с официалните индонезийски власти и войски (Индонезия е най-многолюдната 

ислямска държава в света) по времето на тази окупация, която продължава до 

постигането на политическата независимост под егидата на ООН. Независим Източен 

Тимор притежава ексклав с името Оекусе в западната част на острова, който 

допълнително допринася за политическата усложненост на острова.  

 

В Близкия изток 

Насип №4 е името на малък остров, разположен по трасето на магистралния път 

Крал Фахд в Персийския залив. Съоръжението съединява Саудитска Арабия и Бахрейн 

от 1986 г. насам. На островчето се намира и сухоземната граница между тези две арабски 

монархии. Насипът предоставя място за пунктовете за граничен контрол, две джамии и 

няколко ресторанта. 



 

201 

 

Арктически острови 

Свалбард (Шпицберген) е островна група (с площ 62,7 хил. km2 и най-висока точка 

– връх Нютон 1712 m) в Северния ледовит океан, понастоящем регион на Кралство 

Норвегия. В началото на ХХ в. политическата принадлежност на арктическия архипелаг 

е спорна тема в руско-норвежките отношения. След идването на болшевиките на власт 

ситуацията се променя. Ръководството на СССР е склонно да отстъпи пред Норвегия при 

условие, че правителството в Осло признае новата съветска власт и падането на 

Романови от трона. Сделката е сключена. След Парижката мирна конференция 

скандинавското кралство получава пълна политическа власт над островите. От друга 

страна, Русия (тогава СССР) получава специални права за минни разработки, лов, 

риболов и научни изследвания. На най-големия остров от архипелага е разположен 

руският град Баренцбург с постоянно население. Има и две изоставени руски селища 

(Пирамида и Грумант) като Руската федерация има право да ги възобнови. Тази 

специфична ситуация прави Свалбард един вид „споделена” територия заради руските 

икономически и научни права. 

Остров Ханс (Тартупалук на инуитски) е малък ненаселен остров (1,3 km2), 

разположен в протока Нерес, който разделя остров Елсмиър от Северна Гренландия и 

свързва Бафиновия залив с море Линкълн. Претенции за острова отправят Канада и 

Дания от името на Гренландия. От 70-те години на ХХ в. досега двете страни не са 

постигнали споразумение за юрисдикцията на територията въпреки посредничеството на 

ООН. Куриозен момент в спора за владеенето на острова е така наречената „Google 

война”. Първоначално сред рекламните съобщения на най-голямата интернет търсачка 

се появят реклами, които пропагандират, че островът е датски. Правителството в 

Копенхаген отрича подобни действия да са тяхна инициатива. Не закъснява и канадският 

отговор, когато в уебпространството се появяват и контра обяви, защитаващи канадската 

позиция. 

 

Езерните острови 

Освен в моретата и океаните има и острови в сладководните басейни, които са 

поделени между граничещи държави. Между САЩ и Канада има над 20 острова, 

разположени по протежението на дългите граници между двете държави. Русия и 

Норвегия си делят малки острови в езерата Клистерватн и Гренсеватн. Четиринадесет са 

островите, поделени между Русия и Финландия в богата на езера Фино-карелска област. 
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Финландия и Норвегия също си поделят 2 езерни острова, докато Норвегия и Швеция 

доста повече (17 на брой). На мястото, където се събират границите на Норвегия, Швеция 

и Финландия в езерото Голдаярви е построено малко изкуствено островче 

(Трериксрьосет) с площ от 10 m2, където и трите държави имат своя участък (в миналото 

това е било Русия, когато Финландия е била част от империята). 

Остров Сасновец и още няколко малки островчета са поделени между Литва и 

Беларус в езерото Друкшяй. Република Ирландия и Обединеното кралство си поделят 

островчето Полатоуни в Лох Верти. Границата между Австрия и Унгария преминава през 

езерето Нойзидлер, където в следствие на колебанията на нивото се появява над 

повърхността остров, поделен между двете държави. В Африка Етиопия и Джибути си 

поделят остров в езерото Аббе. 

 

Речните острови 

В Европа има и няколко поделени речни острова. На Балканите в р. Марица (Еврос 

на гръцки, Мерич на турски) се намира малък остров, означен като „Кю”, който се поделя 

между гръцката и турската страна. България също влиза в клуба на държавите с поделени 

острови. Точката, където се събират границите на България, Турция и Гърция се намира 

на малък безименен остров, разположен в р. Марица. Имало предложение островът да се 

именува „Остров на дружбата”, но засега няма официално име. 

В скандинавския регион са също налице подобни случаи: остров Уутуанйоки 

между Норвегия и Финландия, Вадет между Норвегия и Швеция, и малък остров при 

градовете Торнео (Финландия) и Хапаранда (Швеция). Два са островите по река Дунаец, 

поделени между Полша и Словакия. Интересен е случаят на така нареченият „Остров на 

фазаните”, разположен на границата между Испания и Франция на р. Бидасоа и имащ 

площ над 6000 m2. Вследствие на договора за Пиренеите от 1659 г. владението на острова 

е в условията на сезонна ротация, т.е. 6 месеца островът се управлява от Франция и 6 

месеца от Испания. Островът остава в историята като място, на което са се случвали 

редица важни кралски срещи с цел уреждане на династически бракове. 

В покрайнините на винарското селце Шенген в югоизточен Люксембург протича 

река Мозел, в която се намира остров, владян основно от Франция, но имащ, част, 

владяна от Люксембург и Германия в условията на кондоминион. 

Пограничните отношения между Руската федерация и Китайската народна 

република са се обтягали няколко пъти през ХХ в. заради споровете около притежанието 

на редица острови по течението на река Амур и главния ѝ приток Аргун. На мястото, 
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където р. Усури се влива в Амур се намира островът Балшой Усурийски, който е поделен 

между двете свръхсили. Също така остров Балшой по река Аргун е поделен. 

По р. Ефрат Ирак и Сирия (преди гражданската война) си поделят малък алувиален 

остров, пресечен от правата геометрична политическа граница. 

В делтата на реките Ганг, Тиста и Брахмапутра се намират безброй наносни острови 

с непостоянни очертания, известни с името „чари”. Това прави характерът на границата 

между Индия и Бангладеш крайно условен и по този начин островите могат да бъдат ту 

към Индия, ту към Бангладеш в зависимост от сезонните изменения в реката.  

В Южна Америка остров Корокоро в делтата на р. Барима е поделен между 

Венесуела и Гайяна. Островът Сан Хосе в Риу Негру е сухоземна граница между 

Колумбия и Бразилия. В Ла Плата („Сребърната река”, която е общият естуар на реките 

Уругвай и Парана) се намира „островният комплекс” Мартин Гарсия – Тимотео 

Домингес, поделен между Аржентина и Уругвай. Имайки общ произход, двата острова 

са буквално долепени един до друг и ги отделя само малък канал. Аржентинската част 

Мартин Гарсия се явява териториален ексклав в уругвайски териториални води, 

администриран от провинция Буенос Айрес. 

В Централна Америка Никарагуа и Хондурас си поделят 4 острова в разделената с 

права линия делта на Рио Негро в залива Фонсека. 

Най-големият брой на поделени речни острови може да се открие по американско-

канадаските граници (основната по паралела и тази в Аляска). Примери за реки, в които 

има поделени острови са Кларънс Ривър, Трейл Крийк, Манча Крийк, Фърт Ривър, 

Блюфиш Ривър, Форт Крийк, Блек Ривър, Бийвър Ривър, Клехини Ривър, Уайтинг Ривър 

и т.н. Общо над 30 са поделените острови между двете северноамерикански държави. 

 

 

Поделени острови в миналото 

В Античността и в ранното Средновековие поделянето на островите е с доста 

неясен и непостоянен характер. Например острови като Тасмания, Борнео и Нова Гвинея 

са били поделени между местните племена, но това деление не съответства на сегашните 

възприятия за политическа подялба с ясно установени граници. Много от 

средиземноморските острови са били поделени между градове-полиси по време на 

гръцката колонизация. Към условната подялба се отнася и поделянето на островите по 

време на военни действия, когато в определена фаза островът е разделен на сектори, 
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например войната между Венеция и Османската империя (1645 – 1669), когато остров 

Крит е бил в различна степен владение на едната или другата воюваща страна. 

 

Табл. 1. Примери за някои поделени в миналото острови 

Остров Море Период Делящи държави 

Корсика 
Средиземно 

море 
1132 – 1284 

Поделен между републиките Пиза и Генуа 

от папа Инокентий II.  

Сардиния 
Средиземно 

море 
oк. 900 – 1420 

Поделена между сардинските юдикати 

(малки феодални кралства) – Галура, 

Логудоро, Арбореа, Каляри, Олястра. 

Елба 
Средиземно 

море 
1548 – 1802 

Островът е поделян многократно между 

Флоренция, Франция, Испания, 

Неаполитанското кралство и т.н.  

Саарема Балтийско море 1237 – 1570 
Поделен между Ливонския орден и Датското 

кралство 

Хииюма Балтийско море 1254–1563 
Поделен между Ливонския орден и Датското 

кралство 

Тобаго Карибско море 1654 – 1659 
Поделен между Херцога на Курландия и 

Семигалия и Нидерландия 

Анкоко 

Южна 

Америка, 

Карибско 

крайбрежие 

До 1966 

Остров при сливането на реките Венаму и 

Куюни, спорен в миналото между Венесуела 

и Гайана (тогава Британска Гайана) 

Сейнт Кристофър 

(Сейнт Китс) 
Карибско море 1625 – 1713 

Поделен между Великобритания и Франция 

Тернате Молукско море 1607– 1663 Между Испания и Нидерландия 

Лонг Айлънд 
Атлантически 

океан 
1640 – 1664 

Между Нидерландия и Англия 

Великобритания 
Атлантически 

океан 
До 1707 

Между Англия и Шотландия (по-рано и 

Уелс) 

Нюфаундленд 
Атлантически 

океан 
Около 1713 

Между Франция и Великобритания 

Килиник 
Атлантически 

океан 
1867 – 1949 

Между Канада и Нюфаундленд, колония и в 

последствие доминион на Великобритания 

Ефате (Сандвич) Тихи океан 1889 Поделен между Франсвил и Нови Хебриди  
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Сахалин Тихи океан 1905 – 1945 
Подялба на острова по 50-я паралел между 

Русия и Япония 

Жонгшандао 
Южнокитайско 

море 

 

1862 – 1999 

В делтата на Перлената река между Китай и 

Макао, владян от Португалия 

Возрождения Аралско море 1991 – 2002 

Граничен остров между Узбекистан и 

Казахстан след обявяването на 

независимостта от СССР. Вследствие на 

екологичната катастрофа и пресъхването на 

Аралско море, островът става полуостров 

през 2002 г. 

 

Заключение 

Бъдещето геополитическо развитие на света и отделните региони е трудно 

предвидимо. Навярно част от островите ще постигнат политическо обединение, други 

ще се разделят. За географите ще продължат да съществуват интересни пространствени 

взаимоотношения, които ще отразяват човешкото възприятие за подялба на територията 

въпреки природното единство. 
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Картите от отминалите времена, 

забележителни и в наши дни 

 

Атанас Китев 

Национален институт по геофизика, геодезия и география 

e-mail: atanas@geograf.bg 

 

Картите винаги са привличали вниманието на хората. Няма да излъжа, ако кажа, че 

на всеки му е интересно да разгледа някоя карта, пък била тя пътна, природна, 

етнографска и пр. Информацията, която може да бъде извлечена от една карта е голяма 

и разнообразна. А още по-интересно става, когато ни попадне някоя стара карта от 

отминали времена, когато ни се струва, че много от днешните ни достижения не са били 

възможни в миналото, която да е изключително точна и съдържаща много информация. 

Целта на тази статия е да ви срещне с някои от тези стари, но забележителни карти. 

Първата карта, с която ще ви запознаем, е изчертана през далечната 1513 г. Тя 

представлява изключително точно картографиране на познатия свят. Нейн автор е 

известният османски мореплавател и картограф Пири Реис. През 1528 г. е изчертана и 

втора карта на света. 

На самата карта са представени части от Атлантическия океан, включващи 

Пиренейския полуостров, западна Африка, Карибските острови, бреговете на Бразилия. 

Един от надписите върху картата гласи, че тя е изготвена на основата на двадесет 

източника – със западен и ислямски произход. Някои от източните са още от античността 

– осем гръцки планисфери, използвани са и арабска карта на Индия, и португалски 

съвременни карти. Сред източниците, цитирани от Реис е и карта на западните земи, 

изготвена от Колумб. След като обръща всички тези карти в един мащаб, Пири Реис 

създава първата карта на света. Тази карта е и една от най-старите карти, показващи 

Новия свят. Неговата карта е центрирана на ширината на Тропика на Рака, в пустинята 

Сахара. Пири Реис е автор на „Морската книга” (Книга за навигация), която представлява 

едно от най-известните картографски работи за времето си. Първото издание е през 1521 

г, а през 1524 - 1525 г. е преработено и допълнено. Преработеното издание включва 434 

страници и съдържа 290 карти. 
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Фиг. 1. Картата на Пири Реис 
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Фиг. 2. Съпоставка на картата на Реис и съвременните очертания на Южна Америка 

 

След дълги и тежки проучвания, учените установяват, че създадената карта на 

света, а впоследствие и други карти от Пири Реис са с изключително голяма точност. 

Изнанадващ бил и фактът, че освен бреговата линия на континентите, били описани и 

планински вериги, реки, върхове, острови и равнини. В средата на миналия век картите 

са дадени на картографи от американския военен флот, които след обстойни проучвания 

съобщават за смайващата точност на картите. Необяснимо и до днес остава това, че на 

картите е изобразена и бреговата линия на Антарктида, заедно с планините, разположени 

на континента. За съпоставка е редно да споменем, че тези планини са открити през XX 

век. 

Пойтингерова карта, или още известна с името Певтингерова таблица, е карта, 

показваща пътищата в Римската империя. Тя е единствената оцеляла карта на 
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„обществените пътища” в Рим. Оригиналната карта се счита, че е била създадена в 

периода I – V в. Дотогава са били добавяни и коригирани обекти по нея. За неин автор 

се счита Марк Агрипий, живял по времето на Октавиан Август. Съставена е от 11 

пергаментови свитъка с широчина 34 cm и дължина от 6,75 m и описва целия познат свят. 

Самата карта е силно деформирана в посока изток - запад. Тя показва много римски 

селища, пътищата, които ги свързват, реки, планини, морета и гори. Разстоянията между 

селищата също са показани. Не по-малко от 555 града и още 3500 други имена на места 

са поставени върху картата. Трите най-важни града в Римската империя – Рим, 

Константинопол и Антиохия, са били представение със специален знак. Освен 

описанието на цялата империя, картата е включвала и Близкия изток и Индия. На запад 

се счита, че последният дванадесети пергамент се е изгубил от оцелялото копие и поради 

това липсва описание на Британските острови, Пиренеите и Мароко. Впоследствие е 

направен опит за реконструкцията му от Конрад Мюлер през 1898 г. Предполага се, че 

Пойтингеровата карта е съставена на базата на „маршрути”, списъци на маршрути по 

римски пътища, като на тях са били посочени и разстоянията между отделните точки. За 

тогавашните разбирания и нужди на пътешествениците и на войските не е било 

необходимо да имат сложни карти като днешните, а по-опростени с информация какво 

има пред тях и на какво разстояние се намира.  

 

 

Фиг. 3. Пойнтингеровата карта 



 

210 

Сегашната карта, която се съхранява в австрийската национална библиотека, е 

копие, нарисувано от монах от Колмар през XIII в. Тя е била открита и изнесена от 

библиотеката в град Вормс от Конрад Целтис през 1494 г. След смъртта му картата отива 

при неговия приятел Конрад Пойтингер – чието име носи днес. През 1591 г. е отпечатана 

частично, а през 1598 г. в Антверпен е публикувана и пълната карта – тираж от 250 

екземпляра. 

 

 

Фиг. 4. Морската карта на Скандинавието 

 

Морска карта (Carta marina) показва Скандинавието. Счита се за най-ранната карта 

на северните страни. Картата е нарисувана и отпечатана във Венеция през 1539 г. от Олаф 

Магнус. Създаването ѝ е отнело дванадесет години – 1527 - 1539 г. Размерите на картата 

са 1,70 m дължина и 1,25 m широчина. Тя е съставена от 9 дървени части с размери 55х44 

cm, обозначени с латинските букви от А до I. Това се е наложило заради технологията на 

производство – всяко от частите се е отпечатвала отделно. Към картата Олаф Магнус 

написва и коментари, които са преведени на италиански и немски език. Картата съдържа 

голям брой илюстрации и около 900 имена на места и други картографски факти. Не е 

известно колко са били отпечатаните копия. Картата изчезва през 1574 г. за период 
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повече от 300 г. Единственото свидетелство за съществуването на морската карта са 

запазените коментари и записки по картата. През 1572 г. в Рим е отпечатано нейно копие 

от Антонио Лафрери на медни плочи. В днешно време са известни само две копия на 

морската карта. Първото е открито в Мюнхен през 1886 г. и все още се съхранява там, а 

второто е в библиотеката на университета Упсала в Швеция. Двете копия се явяват 

уникални документи за периода си, а също така и безценни източници за историческата 

картография и история на европейските северни култури. На картата са показани повече 

от 100 миниатюри, които изобразяват реални и митологични животни, местни обичаи и 

костюми, и исторически събития. 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts02k/TS02K_yilmaz_5687.pdf
http://www.po.gso.uri.edu/rafos/general/if_front/rossby_carta_2003.pdf
http://www.ub.uu.se/collections/selections-of-special-items-and-collections/carta-marina/
http://www.ub.uu.se/collections/selections-of-special-items-and-collections/carta-marina/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis
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13. Wikipedia, достъпен - ноември, 2015 г.,https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana  

14. Wikipedia, достъпен - ноември, 2015 г., https://en.wikipedia.org/wiki/Antioch  

15. Wikipedia, достъпен - ноември, 2015 г.,https://en.wikipedia.org/wiki/Carta_marina  
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ЛИЧНОСТИ 

Проф. Ангел Велчев на 80 години 

 

Проф. д-р Румен Пенин 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

e-mail: rpenin@abv.bg  

 

През миналата 2015 г. се навършиха 80 години от рождението на един от водещите 

географи в България – проф. д-р Ангел Велчев. Десетки години той преподава на 

студентите от специалност География в Геолого-географския факултет на Софийския 

университет, в Шуменския и Великотърновския университет. Голяма част от 

физикогеографите у нас са минали през неговата школа. Човек, винаги готов да помогне 

със знанията, практиката и опита си, натрупани през годините. И за тези, които го 

познават той е преподавателят, добрият колега, приятел и познат, който ще отдели време 

и ще отговори на въпросите ви, ще ви насочи към решаване на евентуален проблем, ще 

даде полезен съвет.  

Ангел Велчев е роден в гр. Земен, Пернишка област, през 1935 г. Завършва средно 

образование в Радомирската гимназия, а висше образование – в Софийския университет 

през 1958 г. със специализация Геоморфология, картография и геология. В продължение 

на 12 години работи като учител и методик в различни училища и в отдел „Народна 

просвета” – гр. Перник. 

От 1970 до 1972 г. е преподавател във филиала на Софийския университет в гр. 

Шумен и в Педагогическия институт. В края на 1972 г. постъпва като научен сътрудник 

в катедра „Ландшафтознание” на Геолого-географския факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. За две години организира учебно-научния 

стационар за ландшафтни изследвания в гр. Земен, усъвършенства експерименталната 

база, включително полигон-трансектата и участва в разработването на подробна 

програма за дългосрочни научни ландшафтни изследвания. Тази база и днес продължава 

да се използва за провеждане на учебни практики по Физическа география и 

ландшафтознание, както и за провеждане на производствени стажове на студенти от 

mailto:rpenin@abv.bg
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специалностите „География”, „Геология”, „Биология” в Софийския университет и от 

други специалности от различни висши училища в страната. 

През 1980 г. защитава докторска дисертация на тема „Ландшафти на Южно 

Краище”, а през 1984 г. е избран за доцент. През 1995 г. разработва хабилитационен труд 

„Еволюция на ландшафтите в Югозападна България” и е избран за професор. Чел е 

лекции на студенти от задочна и редовна форма на обучение по дисциплините: 

Физическа география на България, Ландшафтна география на България, Ландшафтно 

планиране, Приложно ландшафтознание, Геофизика на ландшафтите, Антропогенно 

ландшафтознание, Карстови ландшафти на България. Проф. Ангел Велчев повече от 25 

години е хоноруван преподавател във Великотърновския университет. Чете лекции по 

редица дисциплини, сред които Защитени природни територии и Обща екология. 

В своята научноизследователска работа той разработва научни и научноприложни 

проблеми от областта на ландшафтознанието, опазването на природната среда и 

геоморфологията. В сферата на ландшафтознанието той разглежда проблеми, свързани 

със структурата на ландшафтните комплекси, с картирането и картографирането, с 

редица структурно-функционални и динамични особености на естествените и 

нарушените ландшафтни системи. Значително внимание отделя на методически и 

методологични въпроси, като разработва и прилага точни методи и датировки на 

определени явления. Специализирал е в Московския университет и в Университата на 

гр. Гренобъл. Той провежда своите изследвания в различни части на България 

(Югозападна България, Дунавската равнина, Предбалкана, Стара планина, Родопите, 

Черноморието), както и във Френското Предалпие, Полша и Беларус. 

В областта на антропогенното ландшафтознание подготвя две методически 

ръководства. Участва в повече от десет договора за изследване и разработване на 

мероприятия за опазването и подобряването на природната среда от антропогенни 

въздействия и нарушения, като на пет от тях е научен ръководител. В областта на 

геоморфологията разработва редица проблеми, свързани със заледяванията на нашите 

планини (Рила, Пирин, Осгово, Стара планина), с регионални геоморфоложки изслед-

вания – Шуменско, Средна Дунавска равнина, Краище, Стара планина и др. Своите 

научни идеи той докладва на редица международни научни форуми и на национални 

конгреси, симпозиуми и конференции. 

В учебно-преподавателската си дейност проф. А. Велчев отделя значително 

внимание на работата със студентите, дипломантите и докторантите. Организирал е 

научни експедиции, практики и стационарни изследвания. Подготвил е над 50 
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дипломанти и трима доктори, защитили под негово ръководство. Ръководил е няколко 

научни практики на студенти в чужбина – Русия, Киргизия, Украйна, Белорусия, 

Естония, Литва и Латвия. Организирал е два курса към катедра „Ландшафтознание и 

опазване на природната среда” по линия на следдипломната квалификация. 

Публикувал е над 250 научни статии, както у нас, така и в Русия, Белорусия, Полша, 

Словакия, Италия. Автор и съавтор е на учебници и учебни помагала за редица 

дисциплини, на три монографии.  

След пенсионирането си той е поканен да продължи да чете като хоноруван 

преподавател лекции по няколко физикогеографски и ландшафтни дисциплини в 

Софийския и Великотърновския университет и е научен ръководител на дипломанти и 

докторанти. 

Във връзка с юбилея проф. Ангел Велчев бе удостоен с Почетен знак на Софийския 

университет със синя лента за постигнати високи резултати и научноизследователска 

дейност, който му бе връчен на тържествена церемония на Академическия съвет на 

Университета през м. март тази година.  

По време на церемонията проф. Велчев благодари за оказаната почит и за медала, 

който ще носи с достойнство и удовлетворение и завърши словото си с: „Една от 

главните ми цели е била да предам моя опит, да подготвя кадри, които да ме наследят 

и да спазя принципа, че един учител е добър, когато неговите ученици го надраснат.”,  

и със задоволство отбеляза, че в залата присъстват редица негови студенти, сега 

хабилитирани колеги. 

Стотици са неговите възпитаници, колеги и приятели, които дойдоха на 

тържеството, посветено на годишнината на проф. Велчев, организирано от катедра 

„Ландшафтознание и опазване на природната среда”, където премина по-голямата част 

от достойния научен път на юбиляра.  

проф. Румен Пенин  
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Условия за публикуване в е-списание 

„Географ” 

 

Желаещите да публикуват могат да изпратят своите материали до на адрес: 

spisanie@geograf.bg. Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно 

с илюстрациите до 12 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, 

формат .doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение 

взема Редакционната колегия. 

 

Структура на текста и оформление: 

- заглавие на статията, без съкращения; 

- по-големите статии да се структурират с подзаглавия; 

- сведения за автора (авторите) - име, фамилия (написани без инверсия и титли), 

имейл, месторабота (в посочената последователност); 

- таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под 

таблицата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с 

текста; 

- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни 

файлове във формати TIFF/JPG; 

- литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по 

азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения. 

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство: 

Аз ........................... (три имена) от ......................................... (име на 

институция/населено място) декларирам, че написаното от мен и приложените 

материали са резултат от авторския ми труд и не са обект на чуждо авторско право 

и съм съгласен те да бъдат използвани при развитието на образователната дейности 

на Българския географски портал - Географ БГ (www.geograf.bg). 

Позволено е използването на графични и други източници със съответното 

цитиране, които са с публично право на ползване.  

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен адрес 

до екипа, подготвящ първия брой на е-списание „Географ”. 

mailto:spisanie@geograf.bg
http://www.geograf.bg/
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