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От главния редактор 

 

Уважаеми читатели, 

След излизането на първия брой на списание „Географ“ в Редакционната колегия 

получихме десетки поздравителни писма и пожелания електронното списание да се 

развива и да радва читателите си с така необходимата на всички географска информация 

– научна и научно-популярна. Работата ни продължи и до края на срока, в който 

събирахме нови публикации, получихме над 25 материала, които с удоволствие 

прочетохме, рецензирахме и редактирахме. 

Пред Вас е вече вторият брой на списанието, който поднася разнообразна 

географска тематика, свързана с актуални научни проблеми в областта на опазването на 

природната среда и антропогенизацията на ландшафтите, екосистемните услуги и 

хронологията на последните наводнения в страната.  

Засегнати са нови и интересни аспекти на географското образование - мобилни 

приложения и възможности за използването им, приложение за изчертаване на 

климатограми, значение на мултимедийните презентации, споделен е интересен 

педагогически и методически опит на преподаватели по география. 

В рубриката „По света и у нас“ отново пътуваме из континенти и страни, а също така 

научаваме повече за интересни и по-малко познати туристически обекти из страната.  

Продължаваме да Ви информираме за актуални събития и новини из света на 

географията, както и да Ви срещаме със занимателната и забавна страна на географията. 

В рубриката „Личности“ в броя представяме интервюта, взети от хора свързали 

живота си с географията. Ще завърша с цитат на един от тях, американския проф. Стенли 

Брън, насочен към бъдещето на географията: „Ако искате по-успешна география, 

трябва да работите с учителите, защото те работят с учениците!“  

И занапред ще разчитаме на Вашето активно участие, за да използваме заедно 

възможностите на виртуалното пространство и да споделяме своите географски 

виждания, достижения и преживявания, като ги правим достояние на много хора, 

имащи отношение към най-древната и най-интересна наука – Географията! 

 

проф. д-р Румен Пенин 

Гл. редактор на е-списание „Географ” 
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ГЕОГРАФСКА НАУКА 

 

Екосистемни услуги – един различен подход 

към устойчивото развитие 

 

доц. д-р Стоян Недков 

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН 

snedkov@abv.bg 

 

 

Увод 

Взаимодействието между човека и природата е един от основните проблеми, 

изследвани от географията. Това взаимодействие има различни аспекти и се е 

променяло значително през историческото развитие на човешкото общество. От една 

страна, е въздействието, което хората осъществяват върху природата. То е било слабо 

през първите епохи от историята (палеолит и мезолит), но след откриването на 

земеделието и свързаната с това неолитна революция интензитетът на това въздействие 

постоянно се увеличава, за да достигне до почти пълната промяна на цели ландшафти и 

изчезването на множество животински видове, на което сме свидетели в последните две 

столетия. От друга страна, както в миналото, така и сега човешкото общество е напълно 

зависимо от природата за набавянето на ресурси и хранителни продукти. Освен като 

източник на ресурси природата е и среда за отдих и възстановяване, но също така и 

регулатор на процесите на земята, от които зависи животът на хората. Осъзнаването на 

тази зависимост в условията на все по-засилващо се въздействие върху природната 

среда доведе до появата на природозащитното движение през 60-те години на XX век и 

въвеждането на концепцията за устойчивото развитие. Основната цел на тази концепция 

е използването на природните ресурси да се регулира така, че да задоволява човешките 

нужди, като се поддържа естественият баланс в околната среда и по този начин да се 

осигури запазването на тези ресурси за бъдещите поколения. Въпреки положените 

сериозни усилия за въвеждането на тези принципи в управлението и развитието на 

природозащитната дейност, проблемите с прекомерното използване на природните 

ресурси и продължаващата загуба на биоразнообразие все още стоят на дневен ред. На 

много места опитите за ограничаване на човешката дейност с цел опазване на природата 

срещат съпротивата на местните общности заради желанието им за бързо подобряване 

на икономическото им състояние. Това налага търсенето на нови подходи за решаване 

на тези проблеми. Такъв подход предлага концепцията за екосистемните услуги.  

mailto:snedkov@abv.bg
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Тази концепция в най-общ смисъл има за цел да разкрие ползите, които хората 

получават от природата. Идеята за нейното оформяне като научно направление се 

осъществява първоначално в рамките на екологията, поради което за термин, 

представящ природата се налага екосистемата. Пълният вариант на термина е 

„екосистемни стоки (продукти) и услуги” (ecosystem goods and services), който включва 

два основни компонента. Екосистемните стоки (продукти) са материалните 

елементи, които се използват пряко или косвено в човешката дейност. Такива са 

например дървесината, която се получава от горите, хранителните продукти от 

земеделските територии, водата от реките и др. Екосистемните услуги са ползите - 

преки и косвени, които хората извличат от функционирането на екосистемите, а също 

така и процесите, осигуряващи създаването на екосистемни стоки (продукти). Такива са 

например регулиращата функция на горите по отношение на водния кръговрат, което 

спомага за намаляване на ефекта от наводненията, пречистването на въздуха в 

градовете от растителността в парковете, средата за отдих и туризъм, която осигуряват 

екосистемите и др. В практиката обаче за удобство постепенно се е наложила 

съкратената версия на термина „екосистемни услуги” (ecosystem services), при което 

частта за стоките се пропуска, но в смислово отношение се има предвид пълното 

значение.  

 

Фиг. 1. Компоненти на природния капитал (по European Environmental Agency, от Maes et al., 2013) 

 

Една от основните цели на концепцията е ползите от природата да се представят 

в парично изражение, като по този начин, от една страна, ще се постигне интегриране на 

пренебрегваните досега от икономиката регулационни и културни ползи от природата, 
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което от своя страна ще допринесе за осъзнаването от хората на разностранните ползи 

от природата и потенциалния икономически ефект от тях. Например, ако един 

собственик на гора с водноохранна функция получава средства за поддържането ѝ, той 

ще бъде заинтересован да се грижи по-добре за нея, като ограничава дърводобива и 

прилага мерки за поддържането ѝ в добро състояние. Развитието на екосистемните 

услуги като интердисциплинарна концепция между екологията и икономиката доведе 

до формиране на направлението екологична икономика (ecological econimics). Според 

теорията на това направление екосистемните услуги са част от природния капитал, който 

се дефинира като „потокът от природни активи на глобално ниво, генериран от 

скалите, почвите, въздуха, водата и всички живи организми, които правят възможен 

живота на хората на Земята” (World forum of natural capital, 2015). Структурата на 

природния капитал и мястото на екосистемните услуги в него са представени на фиг. 1. 

Освен икономически и екологичен аспект концепцията за екосистемните услуги има и 

редица други аспекти като социален (връзка със социологията) и пространствен (с 

географията). Пространственият аспект е развит в направлението ландшафтна екология, 

което е формирано като интердисциплинарно между екологията и географията. Някои 

автори използват термина ландшафтни услуги като алтернативен на екосистемните 

услуги (Termorshuizen and Odham, 2009; Willemen et al. 2010; Bastian et al 2014), а други 

разглеждат в пространствен аспект оценката на екосистемните услуги на ландшафтно 

ниво (Muller et al. 2010; Prager et al. 2011). Българските географи имат дългогодишен 

опит и значими постижения в ландшафтната екология, което е добра основа за 

развитието на концепцията за екосистемните услуги в нашата страна. 

 

Възникване и развитие на концепцията  

Появата на определена научна дисциплина обикновено се бележи от издаването 

на фундаментален труд, в който се полагат основите на нейното бъдещо развитие. За 

екосистемните услуги това е книгата на Рудолф де Гроот „Функциите на природата” 

(Functions of nature - De Groot, 1992). Въпреки че в книгата не се използва директно 

терминът „екосистемни услуги“, в нея са поставени научните основи за изследването на 

функционалните процеси в природата от гледна точка на ползите, които те носят за 

човешкото общество. Идеята за този труд се ражда десетина години по-рано по време 

на теренни изследвания върху екологията на совите на островите Галапагос, които Де 

Гроот извършва във връзка с разработването на докторската си дисертация. 

Сблъсквайки се на терен с различни аспекти на конфликта между екологията и 

икономиката, той стига до извода, че е необходим нов подход, чрез който да се намери 

допирната точка между различните противостоящи си интереси. Любопитното е, че за 

втори път след Дарвин, тези уникални в географско отношение острови стават среда за 

зараждане на революционна научна идея. През следващите години Де Гроот развива 

тази идея посредством различни проекти, в които успешно интегрира знания от 

екологията и икономиката за решаване на различни проблеми. След публикуването на 

книгата идеите ѝ бързо се разпространяват в научните среди особено сред еколозите и 

водят до оформянето и на концепцията за екосистемните услуги като 

интердисциплинарно направление, насочено към разработване на методология за 
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оценка на ползите от екосистемните функции. Следващият важен етап в развитието на 

концепцията се бележи от излизането на статията на Роберт Костанца и колектив „The 

value of the world’s ecosystems and natural capital“ публикувана в списание Nature 

(Costanza et al., 1997). В нея се прави опит да се оцени ползата от екосистемите в 

световен мащаб в парично изражение. Според тази работа годишната стойност на 

екосистемните услуги в световен мащаб се равнява на 33,3 трлн. долара. Тази статия 

добива много голяма популярност, като през следващите 10 години е втората най-

цитирана статия в сп. Nature. Практическият ефект от нейното публикуване е основно в 

популяризирането на концепцията и най-вече на подхода за икономическа оценка, чрез 

който много изследователи виждат възможност за реално интегриране на 

икономическата и екологичната практика. С това тя се превръща в едно наистина 

интердисциплинарно направление, обединяващо учени както от природните, така и от 

социално-икономическите науки. 

По-нататъшното развитие на концепцията е свързано с утвърждаването ѝ като 

трансдисциплинарно направление, което се изразява в нейната пряка насоченост към 

приложение в управленските дейности, свързани с устойчивото използване на 

природните ресурси, решаване на екологични проблеми и опазването на околната 

среда. Основна роля за това отношение изиграват няколко международни инициативи, 

организации и документи като „Екосистемната оценка на хилядолетието“ (MA), 

Международния проект за икономическа оценка на екосистемите и биоразнообразието 

(TEEB), Партньорството за екосистемни услуги (ESP), Европейската директива за 

биоразнообразието и Междуправителствения панел за биоразнообразие и екосистемни 

услуги (IPBES). Първият значим тласък в това отношение е „Екосистемната оценка на 

хилядолетието“ (Millennium Ecosystem Assessment - МА), която има за цел да се оценят 

последствията от измененията в екосистемите за човешкото благосъстояние. Също така 

тя си поставя за цел да се изгради научната основа за предприемане на необходимите 

действия за опазването и устойчивото ползване на тези екосистеми и техния принос за 

човешкото благосъстояние (МА, 2005). Още с публикуването на първите доклади през 

2005 г. тя придобива широка популярност и през следващите години води до 

неимоверно повишаване на интереса към концепцията за екосистемните услуги сред 

широката общественост, което от своя страна допълнително активизира научната 

общност в търсенето на все по-ефективни научни подходи за анализ, оценка, 

моделиране и картографиране на екосистемните услуги. В рамките на Екосистемната 

оценка е създадена и най-популярната класификация на екосистемните услуги. Тя може 

да се приеме като двустепенна, като на първото ниво екосистемните услуги са разделени 

в четири групи, а на второто всяка от тях е диференцирана на видове услуги (фиг. 2). 

Четирите основни групи екосистемни услуги са: 1) материални (provisioning); 2) 

регулационни (regulating); 3) културни (cultural); 4) поддържащи (supporting). На схемата 

ясно се вижда по-особеното положение на поддържащите услуги. За разлика от 

останалите три групи, ползите от които се получават директно от хората, поддържащите 

услуги имат значение за осигуряването на първите три и съответно ползата за хората 

идва индиректно чрез услугите, които те поддържат.  
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Следващото важно начинание е Международният проект за икономическа 

оценка на екосистемите и биоразнообразието (The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity – TEEB). Той представлява глобална инициатива, насочена към разкриването 

и популяризирането на стойността на природата за хората. Основната цел е да се 

подпомага интегрирането на оценката на екосистемите услуги в политиките и вземането 

на решения. Друга важна международна инициатива е Партньорството за екосистемни 

услуги (Ecosystem Services Partnership – ESP). Основната ѝ цел е да изгради мрежа от 

организации и индивидуални членове от научната общност, бизнеса, управлението и 

неправителствения сектор, които посредством активна комуникация, координация и 

сътрудничество да разширяват приложението на екосистемните услуги. Мрежата на ЕСП 

е организирана, от една страна, в регионални и национални структури и от друга, в 

работни групи. След създаването си през 2010 г. тя организира ежегодни международни 

конференции, на които си дават среща учени от целия свят като освен научни дискусии 

се провеждат и събития, насочени към практическото приложение на концепция. 

 

Фиг. 2. Класификация на екосистемните услуги (Източник: МА, 2005) 

 

През 2012 г. е създадена Междуправителствена платформа за биоразнообразие 

и екосистемни услуги (Intergovernmental Sciense-Polisy Platform for Biodiversity and 

Ecoystsme Services – IPBES). Тя представлява независима междуправителствена 

организация, която в институционално отношение е под егидата на ООН. IPBES осигурява 

платформа и механизми за оценка, интегриране и критичен анализ на различни по 

характер знания и информация, генерирани от научни, държавни, неправителствени и 

други институции, които са съгласувани както с научната общност, така и с управленските 

структури. Дейностите в рамките на платформата са оформени в шест основни 

направления: оценка (assessment); изграждане на капацитет (capacity building); подкрепа 

на политики (policy support), научни знания и данни (knowledge and data); местни знания 

(indigenous and local knowledge); комуникация и ангажиране на заинтересовани страни 
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(communication and stakeholders engagement). Значително внимание на концепцията за 

екосистемните услуги в последно време се обръща и в Европейския съюз. Европейската 

агенция по околна среда залага на нея за развитието на редица политики, свързани с 

опазването на природата и биоразнообразието в частност. По поръчка на агенцията 

беше разработена и подробна класификационна система на екосистемните услуги, 

известна с наименованието CICES (Common International Classification of Ecosystem 

Services). Автори на тази класификация са Рой Хейнс-Йънг и Марион Почин (Haines-Young 

and Potchin, 2013), които по време на нейното публикуване са преподаватели в 

департамента по география към Университета в Нотингам (Великобритания). За разлика 

от класификацията на Екосистемната оценка, CICES е строго научно издържана и 

структурирана в пет йерархични нива: секция (section); раздел (division); група (group); 

клас (class); тип клас (class type). Логическата структура на класификацията предполага 

на всяко от таксономичните нива в низходящ ред да се детайлизира характерът на 

осигуряваните от екосистемите услуги, като се използват конкретни класификационни 

признаци. На ниво секция се представят три основни категории екосистемни услуги - 

материални, регулационни и културни. На ниво раздел като класификационен признак 

се използва типът на продукцията или процеса. На ниво група секциите са 

диференцирани според биологичния, физичен или културен характер на услугата. На 

ниво клас се осъществява по-задълбочено диференциране на групите на конкретни 

продукти или процеси, които могат да се определят като специфични източници на 

услуги. Това е последното ниво от класификацията, което е разработено изцяло и на 

практика тук може да се идентифицират конкретните услуги, които да бъдат обект на 

изследване. Общият брой на услугите на това ниво е 48, което може да се приеме за 

пълния набор от услуги при сегашното ниво на знания в тази област.  

 

Пространствени измерения на екосистемните услуги  

Дейностите за опазване на биоразнообразието имат потенциал да донесат 

сериозни ползи за хората под формата на екосистемни услуги, но районите на тяхното 

генериране и потребление не могат да бъдат идентифицирани, ако екосистемните 

услуги не бъдат оценени и остойностени и местата, където те се генерират не бъдат 

картографирани (Naidoo et al., 2008). Тази констатация насочва към едни от основните 

дейности, свързани с приложението на концепцията, а именно оценка и картиране на 

екосистемните услуги. Оценката на екосистемните услуги (ecosystem services assessment) 

представлява процес на събиране, обобщаване, организиране и интерпретиране на 

информация за различни характеристики на екосистемите с цел определяне на 

възможностите им да осигуряват екосистемни услуги. Картирането (mapping of 

ecosystem services) се определя като комплексна дейност по набиране на 

пространствена информация за екосистемните услуги, организирането ѝ в бази данни и 

генерирането на карти за районите на тяхното осигуряване и нуждата от тях (Maes et al., 

2013). Крайната цел от тези дейности е обобщаването и представянето на тази научна 

информация в подходяща форма за отговорните за вземане на решения лица, които не 

са експерти в съответната научна област. Методите за оценка и картографиране се 

обособяват в три основни групи: биофизични, социални и икономически. Биофизичните 



  
 

12 

са свързани с определяне на количествените измерения на дадена стока или услуга чрез 

използване на различни количествени методи. Социалните представляват определяне 

на качествени характеристики на дадена услуга чрез използване на методи от 

социалните науки, докато при икономическите дадена стока или услуга се определя чрез 

паричната ѝ стойност. Целта при тези дейности е да се получи максимално коректна 

информация за наличните на дадена територия екосистемни услуги, потенциала за 

тяхното осигуряване и възможностите за ефективно управление на този процес. В това 

отношение тя има съществена полза както за институциите, отговорни за вземане на 

решения по отношение на използването на природните ресурси, така и за предоставяне 

на информация на хората за реалната стойност на природата на територията, където 

живеят. Нуждата от такава дейност е осъзната и заложена в Европейската стратегия за 

биоразнообразието до 2020 година, като една от основните ѝ цели е насочена към 

„запазване и възстановяване на екосистемите и ползите, които те предоставят”. В 

дейност 5 към тази цел е поставено изискването към страните членки на ЕС да „картират 

и оценят състоянието на екосистемите на своята територия и съответните ползи от тях” 

(Европейска стратегия за биоразнообразие, 2011). Като следствие от въвеждането на 

стратегията през 2013 г. беше създадена работна група по картиране и оценка на 

екосистемните услуги (Mapping and Assessment of Ecosystem Services – MAES), в която 

водеща роля има научният център на Европейската комисия (Joint Research Center – JRC). 

Тя изработва методологичната рамка за изпълнението на дейностите, свързани с 

оценката и картирането на екосистемните услуги. 

Както беше отбелязано, концепцията за екосистемните услуги има ясно изразен 

интердисциплинарен характер и в нея има място за различни научни дисциплини. 

Географията притежава много добре развит методологичен апарат, с който да участва 

най-вече в дейностите по оценка и картографиране на екосистемните услуги. 

Физическата география има сериозен потенциал при оценката на свързаните с водите 

услуги (питейна вода, регулация на замърсявания, регулация на наводнения и други), 

регулацията на климата и климатичните рискове, регулацията на ерозията и др. 

Социално-икономическата география разполага с инструментариум за оценка на голяма 

част от материалните и културните услуги като хранителни продукти от земеделие, 

биоенергийни ресурси, рекреационни услуги, естетическа и духовна стойност и др. 

Специално място в това отношение заемат географските информационни системи (ГИС), 

които имат ключово значение за реализацията на всички дейности, свързани с 

картирането на екосистемните услуги. През последните години беше осъществен 

значителен напредък в това направление (Martinez-Harms and Balvanera, 2012), чрез 

разработването на редица приложения и модели за оценка и картографиране в ГИС 

среда (Bagstad et al., 2013). Използването на ГИС при реализирането на тези дейности 

може да се обобщи в три основни направления: 1) използване на аналитичните функции 

на стандартните ГИС програми; 2) използване на специализирани ГИС приложения и 

модели, предназначени за отделни компоненти на ландшафта (хидроложки, 

геоморфоложки, ландшафтно-екологични и др.); 3) използване на ГИС приложения, 

разработени специално за оценка и картографиране на екосистемни услуги (Palomo et 

al., 2017).  
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По първото направление всеки ГИС софтуер разполага с определен набор от 

инструменти за извършване на аналитични операции с пространствени данни, които 

може да се използват за оконтуряване на екосистемите и определяне на услугите, които 

те предоставят. Един от най-бързите и удобни подходи е чрез използването на т.нар. 

матричен подход (Burkhard et al., 2009; 2012). Като пространствена единица се използват 

данни за земното покритие по класификацията на CORINE Land Cover, а за екосистемните 

услуги е избрана схема, разработена от авторите на методиката, включваща услугите, 

които според тях са значими за страните в Европа. Оценката се определя по 

шестстепенна относителна скалá със следните категории: 0 – липса на капацитет за 

осигуряване на определена екосистемна услуга; 1 – много нисък капацитет; 2 - нисък 

капацитет; 3 – среден капацитет; 4 – висок капацитет; 5 – много висок капацитет. 

Оценяването на капацитета може да се извърши на базата на експертно мнение, 

количествени данни за съответните услуги, измерени в теренни условия или получени 

от статистически материали, както и такива, получени чрез моделиране на природни 

процеси. На фиг. 3 е представена карта на капацитета за осигуряване на екосистемната 

услуга регулация на климата на локално ниво, разработена по този метод за територията 

на България. Аналитичните функции на ГИС намират голямо приложение и когато е 

необходимо дадена услуга да се оцени в количествено измерение. При такива случаи 

като изходна информация се използват различни пространствени данни, които 

позволяват извличане на количествени характеристики за определени природни 

компоненти. Най-често използвани са цифровите модели на релефа, тъй като чрез тях 

може да се извършват различни аналитични операции за получаване на количествена 

информация като наклони на склона, експозиции, генериране на топографски 

повърхнини, свързани с движението на водните потоци и др. Важен източник на 

пространствена информация са сателитните изображения, които дават възможност за 

генериране на различни индекси за състоянието на земната повърхност, като например 

нормализирания индекс за растителността (NDVI), цифрови карти за разпределението 

на различни природни елементи като валежи, температури, почви и други. 

Приложението на различни аналитични функции като овърлейни операции, 

картографска алгебра, геостатистически анализ и др. дават възможност да се генерират 

слоеве с пространствени данни за определени характеристики, които се явяват като 

индикатори за осигуряването на определени екосистемни услуги. 
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Фиг. 3. Карта на капацитета за осигуряване на екосистемната услуга регулация на климата на 

локално ниво за територията на България 

 

По второто направление се използват широк спектър от ГИС приложения, 

разработени в частни географски и екологични дисциплини. Най-често използвани са 

хидроложки модели, базирани на ниво водосборен басейн. Опитът показва, че този 

подход дава възможност не само да се симулират количествените и качествените 

параметри на водните обекти, но и да се осигури информация за определени 

екосистемни услуги. Хидроложките модели са приложими основно за свързаните с 

водата екосистемни услуги като осигуряването на питейна вода, регулация на 

наводнения, пречистване на водите, регулация на ерозията. Същността на 

приложението им се състои във възможността да се симулират редица количествени 

характеристики на екосистемите, които да се използват като индикатори за оценка на 

екосистемните услуги и също така получаването на пространствено определени данни 

за тези характеристики, чрез които се разработват карти на районите на тяхното 

осигуряване и нуждата от тях. Ландшафтно-екологичните анализи и модели също могат 

да се използват ефективно в дейностите, свързани с оценка и картографиране на 

екосистемните услуги. ГИС базираните анализи са сред основните методи, използвани в 

ландшафтната екология като това направление разполага с богат инструментариум от 

средства и модели. Най-широко разпространеният модел за ландшафтно-екологични 

анализи в ГИС среда е FRAGSTAT (FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for 

Categorical Maps). Той намира приложения пряко или косвено при картографирането на 

услугите поддържане на биоразнообразието, регулация на климата, осигуряване на 

питейна вода, регулиране на почвените процеси, регулиране на въздуха, рекреация и 

др.  

Третото направление е най-ново в хронологичен аспект и залага на модели и ГИС 

приложения, разработени специално за оценка и картографиране на екосистемни 
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услуги. В тях се интегрират възможностите на ГИС технологията в областта на 

пространствените анализи с различни по характер модели (математически, физически, 

емпирични) и методи, които дават възможност за оценка или остойностяване на 

определени услуги. Колкото повече услуги включва дадено приложение, толкова по-

разнообразни са моделите и методите, които трябва да бъдат интегрирани в него. InVEST 

е най-широко използваният и в най-голяма степен разработен и тестван модел. Той е 

създаден в рамките на проекта NatCap (Natural Capital Project) и цели да включи оценката 

на природните блага във всички важни управленски решения, засягащи околната среда 

и човечеството. Въпреки някои несъвършенства в процеса на моделиране и калкулиране 

на оценки, той е особено полезен за дейности, насочени към подпомагане на 

управленските практики поради лесния и удобен за работа интерфейс и възможността 

да генерира достъпни за широк кръг ползватели резултати и карти. Един от най-често 

използваните модули е оценката на функцията „съхранение и улавяне на въглерод”, 

която се използва като основен индикатор за оценката на услугата регулиране на 

климата на глобално ниво (оценява се регулирането на концентрацията на парникови 

газове с оглед смекчаването на ефекта от глобалното затопляне). Друго ГИС приложение 

е ARIES, уеб базиран инструмент, който позволява на потребителите да оценят 

съотношението между екосистемните услуги и да идентифицират възможни 

заинтересовани страни, които могат да имат ползи от изследването. Базира се на анализ 

на вероятностни взаимоотношения, по информация от други подобни обекти по света, 

но за случаи, в които е налична достатъчно информация, могат да се използват 

биофизични връзки. Като резултат се получава информация за екосистемните активи на 

района, оценка на тяхната действителна и потенциална стойност и анализ на връзките 

между екологичните и икономическите компоненти на системата. Solves (Social Values 

for Ecosystem Services) е приложение за работа в ArcGIS среда разработена от 

Американската геологическа служба (USGS), което дава възможност за оценка на 

определен набор от услуги чрез приложение на социални методи.   

През последните години в България са извършени редица научни разработки за 

оценка и картиране на екосистемни услуги. Оценка и картиране на регулацията при 

случаи на наводнения е осъществена за горната част от басейна на р. Малки Искър 

(Недков, 2008; Nedkov and Burkhard, 2012). Оценка на екосистемните услуги по метода 

на условното остойностяване е извършена за няколко района в страната (Асенов, 2010; 

Асенов и Борисова, 2014). Картиране и оценка на свързани с водите екосистемни услуги 

е извършено за няколко планински водосбора в Стара планина (Boyanova et al. 2014; 

2016). Оценка и картиране на регулацията на климата на глобално ниво чрез определяне 

на капацитета на екосистемите за съхранение на въглерод е направено за района на 

Беклемето в Стара планина (Zhiyanski et al., 2016). Икономическа оценка на 

екосистемните услуги е извършена за избрани планински райони в страната (Koulov et 

al., 2017). Този кратък преглед на разработките по оценка и картиране на екосистемните 

услуги в страната не претендира за изчерпателност, а има за цел да илюстрира 

напредъка в тази област с конкретни примери. Във връзка с изпълнението на 

задълженията, произтичащите от Стратегията за биоразнообразието на ЕС, през 2015 г. 

Министерството на околната среда и водите чрез финансиране по програма на 
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Европейското икономическо пространство организира серия от проекти за картиране и 

оценка на екосистемите и услугите, които те предоставят. Първият проект беше с цел 

разработване на методологична рамка за картиране на екосистемите, оценка на 

състоянието им и оценка на услугите. Тази рамка е разработена в девет отделни 

документа, отговарящи на деветте основни типа екосистеми според класификацията на 

MAES, които предстои да бъдат публикувани до края на 2017 г. Следващите седем 

проекта бяха насочени към картиране на отделните типове екосистеми, което се 

извършва съгласно разработената методологична рамка. Изпълнението на тези проекти 

ще постави основите на национална информационна система за екосистемите в 

страната, което е предпоставка за още по-сериозно развитие на изследванията за 

екосистемните услуги и приложението в практиката на тази концепция.   

 

Заключение  

Концепцията за екосистемните услуги като трансдисциплинарно направление 

интегрира знания от различни научни дисциплини за получаване на резултати, които 

имат пряко отношение към управлението на природните ресурси и дават възможност за 

вземане на информирани решения от отговорните институции. Този подход осигурява 

ефективно включване в процеса както на учените, които предоставят знанията за 

екосистемите и техните услуги, така и на политиците, администрацията, бизнеса и 

широката общественост, които са потребителите на тези услуги и имат отношение към 

тяхното устойчиво използване. Въвеждането на концепцията в политиките на 

международно ниво посредством инициативи като IPBES и Стратегията за 

биоразнообразието на ЕС и на национално ниво посредством дейностите по MAES 

представляват сериозна крачка към реализирането на практика на идеите за 

устойчивото развитие. Последващите действия в тази насока, целящи интегрирането на 

екосистемните услуги в системите за икономическа отчетност и планиране на 

национално и европейско ниво, ще осигурят въвеждането на тези идеи в реалната 

икономика посредством различни схеми за плащания и компенсации за пропуснати 

ползи.  

Научните разработки в областта на екосистемните услуги и дейностите по 

изпълнението на Стратегията за биоразнообразието в България са добра основа за по-

нататъшно въвеждането на концепцията в управлението на природните ресурси и 

опазването на околната среда в страната. Дейностите по оценка и картиране на 

екосистемните услуги заемат ключово място в тези процеси. Географията притежава 

много добре развит методологичен апарат и инструментариум за ефективно участие в 

тези дейности чрез осигуряване на пространствени анализи за различните компоненти 

на екосистемите и комплексни ландшафтни анализи за оценките на услугите, както и при 

проектиране на ГИС бази данни и разработване на карти. Тези възможности може и 

трябва да бъдат използвани за развитието и утвърждаването на географията като важна 

интердисциплинарна научна дисциплина с ясно изразена практическа насоченост.   
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Самовъзстановяването на ландшафтите е резултат от протичащите сукцесионни 

процеси на дадена територия. В механизма на саморегулиране на ландшафта 

растителността има водеща роля, тъй като тя е природният компонент, изменящ се най-

забележимо и най-динамично във времето. При своето самовъзстановяване 

ландшафтите преминават през различни сукцесионни състояния, известни като 

ботанически. Според О. В. Исаенко (2005) е възможно основните етапи на 

геоботаническа сукцесия и тяхната продължителност да съвпадат с етапите на 

ренатурализация (самовъзстановяване – бел. моя, М.П.) на ландшафтния комплекс. 

Различен нюанс по отношение на понятието сукцесия проличава в мнението на К. М. 

Петров (2003), че в крайна сметка става дума за последователна смяна на биоценозите 

и екосистемите като цяло. За изследване на процесите, протичащи на пустеещи земи, 

които са били подложени на интензивно селско стопанство, и за сукцесията като процес 

пишат също така Д. Люри и кол. (2006). Според авторите началните етапи на сукцесията 

са много разнообразни и зависят от това в какво състояние е изоставена дадена земя 

(така например: последно отглеждана култура, ниво на агротехниката, наличие на паша 

и т.н.).  

Динамичните изменения говорят за определени способности на геосистемата 

(докато външните смущения не са преминали някакъв критичен праг) да се възвръща 

към изходното си състояние, т.е. за нейната устойчивост. Според М. Данева (1989) 

устойчивостта може да се разглежда от две позиции: 1. по отношение на естествените 

физикогеографски процеси и 2. по отношение на антропогенните въздействия. 

Въздействието на отделните стопански отрасли върху структурата и динамиката на 

природно-териториалните комплекси се определя от много фактори, между които най-

голямо значение имат способът и продължителността на въздействие и относителният 

дял на третираната територия от общата площ.  

 Именно в тази връзка проличава един от аспектите на антропогенизацията като 

основен фактор, задвижващ процеса на самовъзстановяване на ландшафтите. Български 

mailto:petrova.mariq@gmail.com
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автори, разглеждащи сукцесионни състояния на растителния компонент са В. Велчев и 

И. Бондев (1980), А. Велчев и Н. Стойчев (1981), Г. Петров (2009) и др.  

 На практика самовъзстановяването на ландшафтите протича след тяхната 

антропогенизация върху територии, които са „разтоварени“ от антропогенен натиск и за 

неопределен период не са били подложени на стопанска дейност, т.е. пустеещи 

територии. По тази причина като обект на настоящото изследване са избрани землища 

в централните части на Предбалкана, в които са съсредоточени голям брой обезлюдени 

села и обезлюдяващи се села (които са с по-малко от 10 души постоянно население). 

Тези землища попадат в общините Дряново и Трявна. Актуални данни за броя на 

населението са взети от Националния регистър на населените места (НРНМ) към сайта 

на Националния статистически институт (НСИ). Направена е съпоставка с години, в които 

е имало официални преброявания на населението – 1934, 1946, 1985, 1992, 2001, 2011 с 

цел да се проследи темпът на обезлюдяване в изследвания участък (табл. 1).  

 

Таблица 1. Обезлюдени и обезлюдяващи се села в общините Дряново и Трявна 

(към 31.12.2016)  

Община Землище Село  Година на преброяване 

= Брой население /д/ 

Дряново Царева ливада Куманите* 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 249-218-13-15-6-1-4  

Трявна Бижовци Войниците* 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 149-118-3-2-2-1-0 

  Долни (Дълбоки)* 

Томчевци 

1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016  

= 115-55-6-0-0-0-4 

  Скорците* 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 205-160-18-3-3-0-0 

  Рачовци* 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 59-48-0-0-0-0-0 

  Кръстеняците 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

=31-22-0-0-0-0-0 

  Околиите 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 46-45-2-2-11-0-8 

  Бижовци 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 98-84-17-13-18-11-8 

  Тодореците 1934-1946-1985-1992-2001-2011-2016 

= 77-69-2-0-0-3-2 

* Села, попадащи в ключов участък „Дренака“. 

Източник: НРНМ (НСИ). 
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Част от тези села са ограничени в рамките на ключов участък „Дренака“, наречен 

на местност с едноименен връх в с. Куманите (фиг. 1). Релефът се отличава с голямо 

вертикално разчленение и обхваща височинния диапазон от 200 до 1000 m (фиг. 2). 

Ключовият участък е представителен за интензивно протичащи процеси на 

самовъзстановяване при ландшафти със смесени широколистни гори. Обхванати са 

картирани ландшафтни точки от две обезлюдени – Долни Томчевци и Скорците и две 

обезлюдяващи се села – Куманите и Войниците. Релефът е пресечен от оврази и дерета, 

формирани от десните притоци на Дряновска река, сред които е по-големият – Куманска 

река. Почвите са сиви горски, средно песъчливо-глинести, до силно каменисти.  

Това е една от териториите в района на Централен Предбалкан, които са с най-

голяма съсредоточеност на антропогенния натиск. Имената на селата Куманите и 

Войниците са свързани със заселването на кумани от войските на цар Иван-Асен. На 

информационната табела на входа на с. Куманите четем: „… Куманите се насочват към 

България и в страната ни нахлува огромна бежанска вълна. Българите и техният цар 

Иван-Асен II приемат сърдечно верните си съюзници. В знак на благодарност за 

проявената преданост и боен дух от страна на своите съюзници от Азия, царят им 

раздал земи и им позволил да се заселят в пределите на държавата му. Едновременно 

с това, той е искал куманите да бъдат недалеч от столицата – Търново, за да може 

в случай на нападение да събере бързо войските си, в чийто състав се числяли и 

куманите. Съседното село – Войниците, също е заселено по този начин, за което 

красноречиво говори и името му.”. 

 

Фиг. 1. Ключов участък „Дренака“, Среден Предбалкан 
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Сeло Куманите е вероятно най-старото село в изследвания участък, основано през 

XII век, а малко по-късно е основано и село Войниците. През 30-те и 40-те години на XX 

век селата са от най-големите в тази част на Предбалкана по брой население и брой 

къщи. За период от 40 години (1946 - 1985 г.) броят на населението им е намалял 

съответно с 200 (с. Куманите) и 100 души (с. Войниците) и още през 80-те години те 

остават с население около 10 д., което показва значително антропогенно разтоварване. 

Към настоящия момент с. Войниците е обезлюдено (табл. 1). Устройването на двете села 

е свързано с унищожаването на цели масиви от смесени широколистни гори (дъб и бук). 

Според местните жители обаче тук дърводобивът никога не е бил основна стопанска 

дейност. Извършвани са предимно подборни сечи, за подсигуряване на битовите нужди 

в селата. Второстепенно е било и земеделието, развиващо се най-вече за нуждите на 

животновъдството, което от своя страна има първостепенно значение в тази част на 

района. 

В изследваната територия проличават два основни модела на 

самовъзстановяване на ландшафтите: 

- възникване на гора на мястото на овощни градини (ЛТ 4). На горната пречупка 

на склон, формиралата се гора е млада, с височина 20 - 25 m и проективно покритие 80 - 

90%. Представена е от липа, дъб, клен, дива череша – с повишена сложност и голяма 

мощност. 

- дървесно-храстови природно-териториални комплекси на мястото на лозови 

масиви (ЛТ 3). Заемат склон с припечно изложение и малък наклон, представени са от 

ксерофитни храстови видове – глог и трънка, като сложността на структурата се 

увеличава от тревисти видове като белизма, бял равнец, магарешки трън. Към 

настоящия момент са оставени отделни дървесно-храстови масиви с диаметър 4 m, а 

останалата част е превърната в ливади от местни жители.  

 

Фиг. 2. Ландшафтен профил в ключов участък „Дренака“ 

 

Обезлюдените села Долни Томчевци и Скорците също наброявали около 200 и 

100 души през годините с най-голям брой селско население. Впоследствие 

антропогенният натиск при тях значително отслабва, като през 1985 г. те бележат 

население около и под 10 души. Село Долни Томчевци регистрира нулев брой население 
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от 1992 г., а село Скорците – от 2011 г. Основен поминък са били земеделието, 

скотовъдството и овощарство. Сеели са се пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, 

слънчоглед, картофи, коноп. Имало е огромни овощни градини с ябълки и сини сливи. 

Днес с. Скорците няма постоянно население, но е сезонно обитавано, обикновено през 

летния период. За с. Долни Томчевци е регистрирано население от 4 души. И в двете 

села дворовете, които не са поддържани, са засегнати от протичането на интензивни 

сукцесионни процеси, както и обработваемите в миналото земи. Териториите, които са 

били заети от зърнени култури и картофи се отличават с вторична дървесно-храстова и 

тревиста растителност – ЛТ 2, а териториите на бившите овощни градини – с млади 

габърово-горунови гори с много голямо проективно покритие (80 %) – ЛТ 1 (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Вертикални структури от ландшафтен профил „Дренака“ 

 

На всяка цена обаче трябва да се обърне внимание на още един аспект на 

антропогенизацията, включващ дейности, „реконструиращи“ обезлюдяващите се села. 

Това е свързано най-вече със стремежа на част от сезонно обитаващите семейства в 

обезлюдените и обезлюдяващите се села да превърнат последните в свой постоянен 

дом. Такива хора предприемат мерки, за да направят тези села отново пригодни и 

привлекателни за живеене. Примери за такива села са намиращите се в ключовия 

участък Куманите и Долни Томчевци и намиращите се в съседство Околиите и 

Тодореците (табл. 1). При отчитане броя на населението през годините се забелязва 

неговото макар и незначително увеличаване през последните 5 - 6 години. 

Най-показателни примери за такива „реконструиращи“ дейности на този етап се 

установиха в с. Куманите:  
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- целенасочено унищожаване на дървесно-храстовата растителност, заела бивши 

лозови масиви и превръщането на тези територии в ливади в местността „Лозята“ (фиг. 

4); 

- създаване на нови насаждения от храстовидни овощни видове, например: 

лешникова градина (фиг. 5); 

- създаване на нови насаждения от дървесни овощни видове, например: орехова 

градина; 

- съзнателна антропохория на дъбов подраст с цел формирането на чисти дъбови 

горски масиви (фиг. 6); 

- прeкарване на горски пътища посредством изсичане на самовъзстановилите се 

гори с цел улесняване на достъпа до запустелите обработваеми територии на селата и 

възможността за тяхното повотрно усвояване (фиг. 7). 

 

Фиг. 4. Ливада на мястото на дървесно-хратова растителност, заела бивши лозови масиви 
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Фиг. 5. Създаване на храстовидни овощни видове – лешникова градина 

 

Фиг. 6. Съзнателна антропохория на дъбов подраст (левия ъгъл на снимката) и създаване на орехова 

градина 

 

 

Фиг. 7. Прекарване на път сред самовъзстановилия се горски ландшафт 



  
 

26 

Ако се погледне в перспектива, този аспект на антропогенната дейност има 

двояко значение. От една страна, може да се определи като положителен, тъй като ще 

предотврати пълното обезлюдяване на тези села и ще овладее в значителна степен 

последствията от самовъзстановителните процеси. Ако обърнем внимание обаче на 

факта, че изоставени стопански дворове, опустели училищни сгради, спортни площадки, 

опустели и саморазрушаващи се къщи и др. подобни територии постепенно се 

'превземат' от природните комплекси с тяхната възвръщаемост към естественото им 

функциониране, то тогава този ('реконструиращ') аспект може да се определи като 

отрицателен, тъй като ще отложи във времето възстановяването на нарушените в 

миналото естествени природно-териториални комплекси.         
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Увод 

Изследванията на прииждания с последвали наводнения имат значение за 

политиката по предприемане на превантивни дейности за смекчаване на негативните 

въздействия от появата им, за намиране на най-ефективните икономически инструменти 

за управление на водните ресурси, за проектиране на напоителни и енергийни системи, 

за екологична оценка на водните обекти и т.н., с което се обосновава необходимостта от 

тяхното изучаване. Цел на настоящото изследване е пространствено-хронологичен 

преглед на значими случаи с наводнения в България, наблюдавани през 2014 и 2015 г. 

Анализираните данни открояват поредица тежки наводнения,   причинени главно 

от проливни и интензивни валежи, с влияние на антропогенния фактор – през пролетта 

на 2014 г. – в речни басейни от Дунавския и Източнобеломорския район  (Лом, Искър, 

Янтра, Марица, Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Стряма, Харманлийска) през м. юни и 

август 2014 г., в поречията на р. Огоста, Скът, Батулийска, Суха, Аспаруховско дере и др. 

от декември 2014 г. до март 2015 г. и през есента на 2015 г. основно в 

Източнобеломорския район (Арда, Върбица, Марица, Тополница, Потока, Сазлийка, 

Харманлийска, Тунджа, Мараш, Калница, Мочурица, Синаповска). Стихийните събития 

отнемат живота на 27 души, удавени от приливни вълни. Финансовото изражение на 

нанесените поражения над земеделска продукция, жилищен фонд и инфраструктура се 

оценява на 348 млн.  лв. 

Изследването не открива географски и времеви закономерности в 

разпределението на природните бедствия – те засягат различни по поройност речни 

басейни, проявяват се в годишни периоди, както с типично високи валежни количества 

и нива на речните води, така и в сухи, маловодни месеци. Проучването предлага нови 

сведения и допълва хидрологичната и стопанската изученост на наводненията в 

България. 

Проучването на екстремни по водност събития, каквито са наводненията, е 

особено актуална задача за приложната хидрология в контекста на Рамкова директива 

по водите 2000/60 на Европейската комисия. Нормативните документи дефинират 

наводненията като речни прииждания с неблагоприятни последици за човешкия живот 

mailto:kalin@geograf.bg
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и стопанската дейност. Настъпването им е резултат от проливни и интензивни валежи, в 

по-редки случаи се дължи на внезапно снеготопене или повреда в хидротехнически 

съоръжения. Те са разглеждани като бурно протичащи хидроложки бедствия със 

стихиен характер, което дава основание да бъдат включвани в системата от мониторинг 

за наблюдение, анализ и оценка на риска от опасни природни явления. 

Наводнения, засегнали значителна част от речните басейни в България, са 

отчетени през 1858 г., 1897 г., 1911 г., 1942 г., 1957 г. и 2005 г. Към тях се прибавят и някои 

случаи на локално или регионално ниво, нанесли сериозни материални щети и отнели 

човешки животи – през август 1704 г. и 1788 г. на р. Марица; юли 1884 г. на р. Русенски 

Лом; през август 1889 г. в поречието на р. Тунджа; октомври 1905 г. на р. Джерман; юли 

1914 г. на р. Врана; юни 1939 г. в басейна на р. Росица; февруари 1942 г. на р. Марица 

при гр. Пловдив; март 1954 г. на р. Скът; януари 1955 г. на р. Струма; февруари 1956 г. на 

р. Арда; февруари 1966 г. и декември 1990 г. на р. Върбица; юли 1991 г. на р. Янтра; март 

2006 г. в басейните на р.  Марица, Тополница и Луда Яна при гр. Пазарджик; август 2007 

г. на р. Хлебаровска при гр. Цар Калоян, февруари 2012 г. на р. Бисерска, с. Бисер. 

Опис на приливните вълни и последствията от появата им извършват Балканский 

(1899), Гешов (1900), Захариев (1900), Б. Ангелов (1933), Абаджиев (1939), А. Ангелов 

(1940), Д. Димитров (1956), Грънчаров (1958), Русев (1959), Михайлов (1959), Стефанов 

(1960), Б. Димитров (1995), Маринов (2005), Пенков (2008), Христова (2012) и др. 

Целта на настоящото изследване е пространствено-хронологичен преглед и 

анализ на избрани случаи с наводнения, настъпили в речните басейни на България през 

2014 и 2015 г. Проучването разглежда кризисните събития, от една страна, по генетичен 

принцип – хидроложки явления, предопределени от климатични фактори, а от друга, в 

хуманитарен смисъл – като бедствия, нанесли поражения на населението. 

За реализиране на целта са използвани научни и медийни източници, 

нормативни документи, информационни уебсайтове, които описват събитията. Данни за 

валежните количества са получени от метеорологичния сайт на StringMeteo, а за речния 

отток са осигурени със съдействието на Департамент „Хидрология“ в НИМХ към БАН. 

 

Обща постановка 

Изминалите 2014 и 2015 г. са белязани с повишение на водните количества в част 

от речните басейни на страната (Лом, Огоста, Скът, Искър, Осъм, Янтра, Арда, Марица, 

Тополница, Тунджа и др.). Годишните ресурсни оценки определят 2014 г. и 2015 г. като 

многоводни години, в които се реализира повърхностен отток в речните басейни на 

България в обем 24 830.106m3 и 30 021.106m3 (1), което поставя 2015 г. на второ място по 

водност от началото на ХХІ век след 2005 г. (32680.106m3) (фиг. 1). 

                                                           
1Източник: www.hydro.bg/bg/data/reki2014.pdf ,  www.hydro.bg/bg/data/reki2015.pdf  . 

 

http://www.hydro.bg/bg/data/reki2014.pdf
http://www.hydro.bg/bg/data/reki2015.pdf
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Фиг. 1. Годишен воден обем на реките в България (Източник: НИМХ към БАН) 

През 2014 г. максимално увеличение на водните количества бележат реките от 

Дунавския район. Формираният отток е в обем 10 228.106m3 (41% от годишния в страната), 

което превишава със 134% оттока за изминалата 2013 г. и е с 65% повече от нормата за 

период 1961 – 1990 г. в същия басейн. През 2015 г. най-значителни водни количества 

генерират речните системи от Източнобеломорския район, отточният обем в тях достига 

13 510.106m3 (45% от годишния в България), с 51% повече от предходната 2014 г. и със 

105% над средната отточна норма за 1961 – 1990 г. в същия басейн1. 

 

Събитията… 

Наводненията от пролетта на 2014 г. – повсеместни явления 

През пролетта на 2014 г. проливни валежи причиняват наводнения в много речни 

басейни. Значителна част от реките отчитат повишени нива на месечния отток през м. 

април (р. Лом при с. Василовци отбелязва 27,15 m3/s при месечна норма 12,94 m3/s.; р. 

Стакевска при с. Фалковец регистрира 13,04 m3/s с норма 6,04 m3/s; р. Арда при с. 

Вехтино бележи 50,86 m3/s при норма 29,51 m3/s и т.н.). Пикът на приливните вълни е в 

десетдневието 16 – 25 април,   когато в отделни метеорологични станции се измерват 

сумарно до 200 mm валеж (ст. Бобошево – 200 mm, ст. Бояна – 129 mm, ст. Видин – 93 

mm, ст. Кърджали – 81 mm и т.н.). Засегнати са поречията на р. Струма, в участъка от гр. 

Перник до гр. Кресна, басейнът на р. Искър, след гр. София, край гр. Нови Искър, 

поражения бележат и басейните в Северозападна България. На 19 април са наводнени 

земеделски земи край с. Василовци от придошлите води на р. Лом2. Пет дни по-късно в 

с. Плешивец реката отнася автомобили, срутва къща и кошара, спира електричеството, 

след нанесени аварии на електропроводни стълбове3 в съседното с. Гюргич разрушава 

каменен мост, в с. Чупрене, Горни Лом, Долни Лом и Средогрив наводнява приземни 

етажи4. Приливно бедствие настъпва и в Югоизточна България  –  на 25 април четирима 

души, сред които дете, изчезват след като автомобилът им е отнесен от водите на р. 

Демерджи дере, приток на р. Харманлийска, край с. Винево. Изчезналите по-късно са 

                                                           
2Източник: www.hydro.bg/bg/t1.php?ime=gr=floods/&gn=20140419-navodnenie/index. 
3Източник: www.insmarket.bg . 
4Източник: : www.bnr.bg/vidin/post/100408499 . 

http://www.hydro.bg/bg/t1.php?ime=gr=floods/&gn=20140419-navodnenie/index
http://www.insmarket.bg/
http://www.bnr.bg/vidin/post/100408499
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открити удавени5. От 25 до 27 април повишени речни нива (до 132 cm на р. Тополница, 

с. Поибрене), с наводнени десетки къщи, повреден мост, нанесени щети по земеделска 

продукция отчитат левите притоци на р. Марица в Средна гора и Горнотракийската 

низина – р. Тополница, Луда Яна, Пясъчник и Стряма6, в отговор на силни валежи – 31,7 

mm за денонощие (29,6% от месечната сума) на 25 април в гр. Пазарджик. В началото на 

м. май висока вълна нанася нови поражения в Северозападна България – в нощта на 3 

срещу 4 май с. Септемврийци обявява бедствено положение след като придошлите води 

на р. Скомля наводняват земи с посеви, отнасят селскостопански постройки, причиняват 

евакуацията на домашни животни.  Наводнението настъпва в отговор на силни валежи, 

придружени с изпускане на води от преливника на язовира над селото7. На същата дата 

повишение на речните нива се установява при р. Искър, която приижда и наводнява 

къщи и дворове в с. Девинци край гр. Червен бряг8. В края на м. май високите водни нива 

на р. Янтра, настъпили след значителни валежи (124 mm за период 29 – 31 май, гр. Велико 

Търново), са причина за наводнение, отразено в местни медии с потопени гаражи, изби, 

дворове9. 

 

Наводненията във Варна и Добрич през юни 2014 г. – рекордно високи водни 

количества в най-сухите райони на България 

От 16 до 20 юни 2014 г. над територията на България преминава въздушна маса с 

ниско атмосферно налягане, придружена с проливни валежи. За петдневния период в 

почти всички метеорологични станции, но най-вече от източната половина на страната, 

се регистрират изключително високи валежи – Варна (Акчелар): 187,1 mm, Варна: 165,4 

mm, Сливен: 143,1 mm, Търговище: 137,1 mm, Шумен: 113,9 mm, Стралджа: 101,9 mm, 

което представлява над ¾ от месечната сума, превишаваща с до 458% климатичните 

норми за м. юни за периода 1961 – 1990 г. 

Особено тежка ситуация настъпва в Североизточна България, където невиждани 

наводнения, предизвикани от преливането на реки, вследствие на интензивните 

валежи, в допълнение с непочистени корита и нерегламентирана сеч на крайречна 

растителност, причиняват огромни материални загуби и отнемат животи. Размерите на 

бедствието открояват районите на Варна и Добрич – сухи в климатично и маловодни в 

хидрологично отношение територии, в които установената кризисна хидроклиматична 

обстановка следва да се третира като екстремно събитие с голяма случайност и малка 

вероятност, а нейната поява да се отчита в системата от мерки за превенция от бъдещи 

наводнения. 

Бедствието настъпва в нощта на 19 срещу 20 юни, когато се съобщава за най-

малко 11 загинали, удавени в кв. Аспарухово на гр. Варна10. Причината за потопа е 

                                                           
5Източник: www.vesti.bg/incidenti/nameriha-tialoto-i-na-chetvyrtiia-udaven-ot-vinevo-6011061 . 
6Източник: www.bgonair.bg/bulgaria/2014-04-27/navodneniya-v-karlovo-peshtera-panagyurishte-i-pazardzhik . 
7Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/zaleti-dvorove-i-unishtozheni-

nasazhdneniya-vav-vidinsko.html . 
8Източник: www.btvnovinite.bg/artictle/bulgaria/navodneni-dvorove-i-kashti-v-obshtina-cherven-bryag.html  . 
9Източник: www.ekcarevec.com/view.php?id=3381 . 
10Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/incidenti/poroi-udavi-varna-ima-hora-v-neizvestnost.html  . 

http://www.vesti.bg/incidenti/nameriha-tialoto-i-na-chetvyrtiia-udaven-ot-vinevo-6011061
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2014-04-27/navodneniya-v-karlovo-peshtera-panagyurishte-i-pazardzhik
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/zaleti-dvorove-i-unishtozheni-nasazhdneniya-vav-vidinsko.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/zaleti-dvorove-i-unishtozheni-nasazhdneniya-vav-vidinsko.html
http://www.btvnovinite.bg/artictle/bulgaria/navodneni-dvorove-i-kashti-v-obshtina-cherven-bryag.html
http://www.ekcarevec.com/view.php?id=3381
http://www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/incidenti/poroi-udavi-varna-ima-hora-v-neizvestnost.html
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прииждането на вода от дерето в квартала, което от години е пресъхнало, а коритото му 

е непочистено. Значителните почасови валежи, измерени в гр. Варна на 18 юни (16–17:00 

h): 22,6 mm и на 19 юни (18–19:00 h): 25,4 mm, в допълнение с неспиращата валежна 

обстановка в продължение на три денонощия, насищат повърхностния почвен слой и 

забавят инфилтрацията, което повишава водното количество в дере Аспарухово до 

рекордните 95,389 m3/s 
11. Две деца са обявени за безследно изчезнали, оповестява се 

за отнесени автомобили, наводнени и разрушени жилищни сгради. В дните до 26 юни 

изчезналите деца са открити удавени12, с което броят на жертвите се увеличава на 13. По 

експресна оценка на Община Варна числеността на жителите, останали без дом след 

наводнението, достига 600, други 1000 души трябва да напуснат 120 повредени 

жилищни постройки, които застрашават живота им13 (фиг. 2). 

В курортен комплекс „Албена“ и с. Кранево стотици туристи са блокирани, след 

като пътят, който ги свързва с гр. Варна, е наводнен. Налага се евакуацията на над 600 

души от хотел в „Албена“, след като основите на сградата пропадат от настъпваща висока 

вълна14. На следващата сутрин (20 юни) местната власт в гр. Добрич обявява бедствено 

положение. Река Добричка (Толбухинска), от приточната система на р. Суха, рязко 

покачва нивото си между 01:00 и 04:00 h в нощта на 20 юни15. Приливна вълна, с височина 

над два метра, отнема два човешки живота, нанася щети на административния и 

жилищния фонд, под вода е градският парк. Наводнения с пострадали жилища, 

земеделски земи и удавени домашни животни, се установяват в селата от обл. Добрич: 

Карапелит, Житница, Батово, Бранище, Драганово и др.16. Повреден е шосейният мост, 

който свързва областния център със с. Богдан15, а яз. „Ботево“ край едноименните села 

Ботево и Ново Ботево скъсва стената си и водата изтича над преливника, което налага 

евакуацията на местните жители.17 

 

Фиг. 2. Наводнението в кв. „Аспарухово“, гр. Варна. Снимки: www.nova.bg/  

 

                                                           
11Източник: www.hydro.bg/bg/floods/hydrology_asparuhovo_19.06.2014.html . 
12Източник: www.ureport.bg/19450/2014/06/26/obshtestvo/otkriha-tyalo-na-dete-pod-razvalinite-na-

asparuhovo . 
13Източник: www.nova.bg/news/view/2014/06/27/79051/настаняват-останалите-без-дом-в-аспарухово-във-

фургони/ . 
14Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/stotitsi-turisti-vav-voden-kapan-v-albena.html . 
15Източник: www.hydro.bg/bg/data/hydrology_dobrich_19-06-2014.pdf . 
16Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/bedstveno-polozhenie-v-dobrich-dvama-dushi-zaginaha.html 

. 
17Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/navodnena-balgariya-23.html . 

http://www.nova.bg/
http://www.hydro.bg/bg/floods/hydrology_asparuhovo_19.06.2014.html
http://www.ureport.bg/19450/2014/06/26/obshtestvo/otkriha-tyalo-na-dete-pod-razvalinite-na-asparuhovo
http://www.ureport.bg/19450/2014/06/26/obshtestvo/otkriha-tyalo-na-dete-pod-razvalinite-na-asparuhovo
http://www.nova.bg/news/view/2014/06/27/79051/настаняват-останалите-без-дом-в-аспарухово-във-фургони/
http://www.nova.bg/news/view/2014/06/27/79051/настаняват-останалите-без-дом-в-аспарухово-във-фургони/
http://www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/stotitsi-turisti-vav-voden-kapan-v-albena.html
http://www.hydro.bg/bg/data/hydrology_dobrich_19-06-2014.pdf
http://www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/bedstveno-polozhenie-v-dobrich-dvama-dushi-zaginaha.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/navodnena-balgariya-23.html
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В същия ден наводнение се отбелязва на р. Янтра. Засегнати са община Дряново 

и проходът Хаинбоаз. Настъпилите разрушения са от материален характер, прекъснато 

е електроснабдяването, огромна водна маса изкоренява дървета18
 
19. 

 

Хидроклиматичната обстановка през август 2014 г.,  

наводнението в Мизия – хроника и причини за бедата 

Значителни по количество валежи, обусловени от преминаването на циклон над 

територията на България, се регистрират в периода от 1 до 2 август 2014 г. За двудневен 

срок в метеорологичните станции на Западна и Северозападна България се измерват 

следните валежни количества: ст. Гложене (общ. Мизия): 112,3 mm, 87,3% от месечната 

сума, Нови Искър: 82,4 mm, Орландовци: 82,1 mm, Мургаш: 71,7 mm, София: 61,4 mm, 

Видин: 48,3 mm. Интензивните валежи повишават нивата на реките, най-осезаемо в 

поречията на Огоста, Скът, Искър и Осъм. В речния басейн на р. Огоста нарастването на 

водните нива, идентифицирани чрез водомерните рейки в отделните хидрометрични 

станции, е до 342 cm, при р. Искър – 174 cm, р. Осъм – 106 cm. Общият обем на речния 

отток в страната през август 2014 г. е 1559.106m3, от които 1021.106m3 се реализират в 

Дунавската отточна област – с 89% повече от оттока през същия месец в предходната 

2013 г. Река Лом, с. Василовци, отчита абсолютния месечен максимум в оттока за м. 

август, от началото на хидрологичните наблюдения през 50-те години на ХХ век. При 

месечна норма 2,48 m3/s регистрираният отток през м. август 2014 г. достига 28,15 m3/s.  

При водослива на р. Огоста и р. Скът в землището на гр. Мизия, в нощта на 2 срещу 

3 август се образува приливна вълна с височина пет метра20. Приливът започва след 

14:00 h на 2 август, когато се обявява евакуация.21 Същата вечер 20 къщи са разрушени, 

а след полунощ спира електрозахранването. Височината на вълната достига пет метра в 

02:00 h, до сутринта са разрушени 50 къщи, двама души загиват, удавени във водата, а 

други 10 са обявени за изчезнали. Съобщава се за 400 евакуирани жители на гр. Мизия 

и над 100 души, принудително изселени от домовете си в селата Крушовица и Нивянин, 

по течението на р. Скът. Община Мизия се обръща с призив за хуманитарна помощ. За 

справяне с обстановката са мобилизирани органите на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност“ в Плевен, Монтана, Ловеч, Видин, Велико Търново, както и доброволци22. 

                                                           
18Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/severoiztochna-bulgariya-bedstva.html . 
19Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/shtetite-ot-navodneniyata-pri-hainboaz-do-

1-mln-leva.html . 
20Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/incidenti/miziya-e-pod-voda.html . 
21Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/vlastite-razpolagali-s-48-ch-da-reagirat-predi-miziya-da-bade-

potopena-hronologiya.html . 
22Източник: www.segabg.com/article.php?id=710754 . 

 . 

http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/severoiztochna-bulgariya-bedstva.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/shtetite-ot-navodneniyata-pri-hainboaz-do-1-mln-leva.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/shtetite-ot-navodneniyata-pri-hainboaz-do-1-mln-leva.html
http://www.btvnovinite.bg/gallery/incidenti/miziya-e-pod-voda.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/vlastite-razpolagali-s-48-ch-da-reagirat-predi-miziya-da-bade-potopena-hronologiya.html
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/vlastite-razpolagali-s-48-ch-da-reagirat-predi-miziya-da-bade-potopena-hronologiya.html
http://www.segabg.com/article.php?id=710754
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Фиг. 3. Наводнението в гр. Мизия. Снимки: www.btvnovinite.bg/  

 

Бедствието в гр. Мизия се предопределя освен от климатични, и от съпътстващи 

фактори: в хидрогеоложко отношение градът е застроен в обширна алувиална низина, 

запълнена с песъчливи и льосови наслаги, грунтовите води са плиткозалягащи и при 

интензивни валежи често се изливат на повърхността. Не се изяснява дали е извършена 

адекватна координация и предупреждение на населението от страна на местната власт. 

Съобщение на МОСВ от 1 август, с оглед на започналите проливни валежи, алармира 

местната управа да подготви населението на града за евакуация и да започне регулирано 

изпускане на язовирите в област Враца, но доказателства, че указанията са изпълнени 

не се установяват, позициите на гражданите и общинската власт са противоречиви.23
 
24

 

Наводнения през този месец обхващат още части на страната. Потърпевши са гр. 

Бяла Слатина и с. Търнава, също разположени по течението на р. Скът. В тях се отчита 

унищожение на земеделска продукция, заливане на жилища и промишлена зона25. 

Затворени пътища и поражения на пътната и жилищната инфраструктура се отчитат и в 

областите Монтана, Плевен, София и Пловдив26. След прииждане на р. Батулийска край 

гр. Своге четири села са с прекъснати комуникационни връзки, тъй като пътищата към 

тях са наводнени и частично разрушени. В Северозападна България 31 000 домакинства 

остават без електрозахранване27. 

 

Септември 2014 г. – март 2015 г.:  

Шест месеца с безкрайна поредица от наводнения в Южна България 

От 4 до 7 септември 2014 г. над по-голямата част от страната се отчитат големи по 

количество валежи. Максимумът се установява на 6 септември в Югоизточна България, 

когато само за едно денонощие ст. Бургас регистрира рекордните 176,0 mm (69,3% от 

месечния валеж, превишаващ с 605% нормата за м. септември в период 1961 – 1990 г.). 

Двама души загиват, след като автомобилът им е отнесен от приливна вълна на пътя 

между гр. Бургас и Созопол, по-късно бедствието взема трета жертва. Местната управа 

                                                           
23Източник: www.offnews.bg/litsa/potarpevsha-ot-mizia-bukvalno-stanahme-s-chiniite-vodata-prosto-nahl-

373110.html . 
24Източник: www.nova.bg/news/view/2014/08/06/82404/язовирни-риби-плуват-в-дворовете-на-жителите-

на-мизия/. 
25Източник: www.bnr.bg/post/100444813/reka-skat-prichini-navodnenia-v-bala-slatina . 
26Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/navodneni-domove-i-zatvoreni-patishta-den-sled-potopa.html 

. 
27Източник: www.btvnovinite.bg/video/videos/news/balgarija-otnovno-vav-voden-ad.html . 

http://www.btvnovinite.bg/
http://www.offnews.bg/litsa/potarpevsha-ot-mizia-bukvalno-stanahme-s-chiniite-vodata-prosto-nahl-373110.html
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http://www.nova.bg/news/view/2014/08/06/82404/язовирни-риби-плуват-в-дворовете-на-жителите-на-мизия/
http://www.bnr.bg/post/100444813/reka-skat-prichini-navodnenia-v-bala-slatina
http://www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/navodneni-domove-i-zatvoreni-patishta-den-sled-potopa.html
http://www.btvnovinite.bg/video/videos/news/balgarija-otnovno-vav-voden-ad.html
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известява за 180 пострадали в рибарско селище Ченгене скеле, където са нанесени 

големи поражения на плавателния флот28. Отново в района на гр. Бургас в края на м. 

октомври интензивните валежи причиняват извънредно положение. На 25 октомври 

метеорологичната станция регистрира 93,6 mm валеж. В отговор на измерените валежни 

стойности водните количества на реките от Южното Черноморие нарастват. Критично 

високи води се установяват в басейна на р. Велека, която излиза от коритото, наводнява 

пътя между курортните селища Ахтопол и Синеморец, като прекъсва електричеството29. 

Първата половина на м. декември е белязана с поредица наводнения в различни 

речни басейни в Южна и Югоизточна България. На 4 декември, поради повсеместно 

нарастване на валежите (стойности за двудневен срок: 3 – 4 декември: ст. Кърджали: 

95,9 mm, Хасково: 74,0 mm, Стралджа: 70,5 mm, Ямбол: 52,0 mm, Сливен: 46,7 mm), 

настъпва рязко повишение на речните нива. Речният отток в Източнобеломорския район 

през м. декември 2014 г. е 3051.106m3, с 14 пъти повече от измерения показател в същия 

месец на предходната 2013 г. Идентифицирани са следните водни стоежи: 4 декември: 

304 cm, р. Върбица, сп. Джебел; 193 cm, р. Сазлийка, Гълъбово; 186 cm, р. Харманлийска, 

гр. Харманли; 9 декември: р. Тунджа, гр. Елхово: 432 cm; 11 декември: р. Марица, гр. 

Свиленград: 502 cm, при водно количество 1278,443 m3/s. Наводнения се наблюдават на 

р. Тунджа при гр. Елхово30, на р. Сазлийка в гр. Раднево и Гълъбово31, на р. Арда в гр. 

Кърджали32, р. Марица в гр. Любимец и Свиленград33
 

34. Покачване в речните нива на р. 

Тунджа и притоците Мараш, Мочурица, Калница и Поповска, налага евакуация на 

жители в гр. Стралджа35 и причинява щети на земеделски производители. Оповестява се 

за преливане на язовири в област Кърджали и опасност от преливане на яз. „Тича“36. На 

5 декември, след поредни интензивни денонощни валежи, р. Средецка къса защитна 

дига и наводнява къщи в с. Дебелт37, на 9 декември, по сходни генетични предпоставки, 

р. Потока повишава нивото си, приливна вълна с височина четири метра залива 120 къщи 

и индустриалната зона в гр. Съединение38. 

                                                           
28Източник: www.bnt.bg/bg/a/va-zstanovyavaneto-na-shtetite-sled-navodnenieto-v-burgas/ . 
29Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/incidenti/veleka-prelja-patjat-ahtopol-sinemorec-e-pod-

voda.html . 
30Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/cherven-kod-za-marica-pri-svilengrad-i-tundzha-pri-

elhovo.html . 
31Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/bedstveno-polozhenie-v-radnevo-i-

galabovo-obnovena.html . 
32Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/galleries/kardzhali-sled-blizo-100-litra-na-kv-metar-dazhd-

snimki.html . 
33Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/marica-zalja-stotici-dekari-zemedelska-zemja-galerija.html . 
34Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/kritichna-situacija-v-jugoiztochna-balgarija-

sled-prolivnite-dazhdove.html . 
35Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/evakuacija-v-romskata-mahala-na-

straldzha.html . 
36Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/ima-opasnost-ot-prelivane-na-jazovir-

ticha.html . 
37Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/reka-sredecka-prelja-i-navodni-selo-debelt.html . 
38Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/incidenti/potop-v-saedinenie.html . 
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Фиг. 4. Наводнения през февруари 2015 г.:  

вляво: р. Черна, в гр. Смолян; в средата: р. Тунджа, по пътя Ямбол – Елхово;  

вдясно: р. Върбица, преди сп. Джебел. Снимки: www.btvnovinite.bg/  

 

В началото на 2015 г. нова поредица от наводнения засяга речните басейни от 

Южна и Североизточна България. За тридневен период – от 31 януари до 2 февруари, в 

метеорологични станции се отбелязват следните валежни количества: Кърджали: 103,9 

mm (68,5% от сумата за м. февруари), Петрич: 90,0 mm, Бургас: 84,7 mm, Шумен: 74,2 

mm, Варна: 62,9 mm, Дупница: 62,5 mm, Търговище: 60,0 mm, Пазарджик: 55,0 mm. За м. 

февруари 2015 г. речният отток в Източнобеломорския район се покачва съществено и е 

в обем 2738.106m3, с 11 пъти повече от същия месец в предходната 2014 г., р. Марица 

отчита увеличение на оттока със 105% спрямо година по-рано. Най-голямо повишение 

на речни нива се регистрира в басейните на р. Арда и Тунджа, водните стоежи достигат: 

на 1 февруари: 464 cm на р. Върбица, сп. Джебел, на 4 февруари: 410 cm на р. Тунджа, 

гр. Елхово. Месечният отток в поречие Арда нараства съществено: р. Арда, гр. Рудозем и 

с. Вехтино: 24,70 m3/s и 87,41 m3/s при норма за м. февруари съответно 8,24 m3/s и 29,51 

m3/s, р. Върбица, с. Върли дол и сп. Джебел: 80,31 m3/s и 111,56 m3/s, с норма 18,86 m3/s 

и 43,26 m3/s, р. Крумовица, гр. Крумовград: 31,19 m3/s, при средна стойност 12,76 m3/s, 

р. Черна, с. Търън: 18,83 m3/s, норма 5,52 m3/s. Огромните покачвания на речните нива 

и водните количества причиняват поредица наводнения. Придошлите води на р. Струма 

вземат три жертви, сред които и дете, удавени край с. Струмяни и Петрич39. На 1 

февруари извънредно положение се обявява в гр. Бургас, където са наводнени къщи и 

евакуирани жители40. В гр. Смолян р. Черна приижда в центъра на града (фиг. 4), в 

областта е обявено извънредно положение, след като р. Триградска наводнява с. 

Триград и Змеица, а р. Широколъшка повишава рязко нивото си и прелива в с. Стойките 

и Широка лъка41. Прииждане на р. Върбица е причина за наводнение в кв. Веселчане, 

южно от гр. Кърджали. Извънредна ситуация настъпва в общ. Тополовград, където в 

селата Чукарово, Синапово, Княжево, Срем и Устрем са пострадали жилища от 

придошлата р. Синаповска, р. Мочурица потапя с. Воденичане,42 а главната р. Тунджа, 

наводнява и затваря пътя между гр. Ямбол и Елхово (фиг. 4). В Северна България е 

обявено частично бедствено положение – р. Янтра прелива при с. Каранци, р. Луда 

                                                           
39Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/incidenti/dete-i-zhena-izcheznaha-pri-navodnenijata-mazh-se-

udavi.html. 
40Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/vodno-bedstvie-v-burgas.html . 
41Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/burgas-smoljan-i-kardzhali-bedstvat-sled-valezhite-i-

vjatara.html . 
42Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/tundzha-pred-prelivane-jantra-i-kamchija-izljazoha-ot-

koritata-si.html . 
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Камчия отнася автомобил в общ. Дългопол, р. Провадийска наводнява къщи и налага 

евакуация на жители в с. Синдел, Аврен, Юнак и Дъбравино43. В началото на м. март 2015 

г., поради значителни количества течни и твърди валежи и последвало снеготопене, в 

речните басейни от Източнобеломорския район се регистрира увеличение на речните 

нива44. Максимално нарастване настъпва в денонощието 7 – 8 март: р. Харманлийска, 

гр. Харманли: с 256 cm, р. Върбица, сп. Джебел: 233 cm, р. Марица, гр. Свиленград: 149 

cm. Ръст в нивата на речните води се установява и в южната част на Черноморски район: 

р. Факийска, с. Зидарево: 226 cm, р. Ропотамо, с. Веселие: 194 cm.45 Най-обилни 

снеговалежи се измерват в Западни Родопи (максимална снежна покривка на 6 март: 

133 cm, ст. Рожен, 114 cm, ст. Тешел), последвалото снеготопене повишава оттока: р. 

Малка Арда, с. Баните отчита месечна стойност за март 13,01 m3/s при норма 2,85 m3/s. 

Потърпевши от наводнения са жилища и земеделски земи в с. Мало Конаре, Белозем и 

гр. Елхово, по течението на р. Луда Яна, Марица, Тунджа, където бедствието, освен от 

валежите, се определя от повишено ниво на грунтовите води в заливните тераси.46,47,48,49 

В гр. Гълъбово електрозахранването е нарушено, след като р. Сазлийка наводнява 

подстанция в ТЕЦ „Марица Изток“50. В Дунавски отточен басейн покачване в нивата 

бележи р. Русенски Лом, която на 10 март залива ливади и земеделски земи в с. Красен, 

Божичен и Нисово. Риск от прииждане се обявява в долното течение на р. Янтра.51 

 

Локални наводнения през есента на 2015 г. 

През м. септември и октомври 2015 г. краткотрайни валежи от дъжд с интензивен 

характер причиняват локални наводнения в няколко речни басейна. През периода най-

значителни са денонощните валежи на: 12 септември (Пазарджик: 75,9 mm, Търговище: 

71,0 mm, Панагюрище: 54,5 mm, Русе: 53,7 mm), 27 септември (с. Беласица: 55,0 mm, 

Ловеч: 53,6 mm, Панагюрище: 53,0 mm, Петрич: 43,2 mm), 11 октомври (Дупница: 71,1 

mm, Петрич: 48,0 mm, София: 45,8 mm). Поради валежната обстановка от 27 септември 

речните нива в денонощието от 28 до 29 септември нарастват: при р. Осъм, с. Изгрев: 96 

cm, р. Росица, гр. Севлиево: 86 cm, р. Тунджа, гр. Павел баня: 36 cm, р. Върбица, сп. 

Джебел: 35 cm.52  Поройни валежи и повишено ниво на р. Марица затварят главния път 

между гр. Пловдив и Свиленград, прииждането се разраства от запушени отводнителни 

                                                           
43Източник:www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/incidenti/bedstveno-polozhenie-objaviha-v-avren.html . 
44Източник: www.moew.government.bg/?p=43400 . 
45Източник: www.moew.government.bg/mosvstar/?show=news&nid=3090 . 
46Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/darzhavata-shte-obezshteti-postradalite-v-

malo-konare.html . 
47Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/okolo-70-ot-pazardzhishkoto-selo-malo-

konare-sa-pod-voda.html . 
48Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/rekoltata-v-belozem-e-napalno-

sasipana.html .  
49Източник: www.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/tundzha-zalja-dve-ulici-v-elhovo.html . 
50Източник: www.bnr.bg/post/100530473/obstanovkata-v-stranata-ostava-uslojnena-bez-tok-sa-nad-290-

naseleni-mesta . 
51Източник: www.bnr.bg/shumen/post/100531071/rusenski-lom-zala-livadi-i-meri-krai-selata-krasen-bojichen-i-

nisovo . 

52Източник: www.rodopi-bg.org/docs/novini/vremeto%2029.09.2015.pdf . 
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канали53. В общ. Карлово проливните дъждове от началото на м. септември са причина 

за обявяване на частично бедствено положение54. В гр. Плевен наводнение настъпва в 

централната част на града, след като р. Тученица приижда и залива административни, 

търговски и жилищни обекти. До края на годината се наблюдават още няколко частични 

наводнения в речните басейни на България, от които не се описват сериозни щети. 

Официално протоколираните наводнения през периода на изследване са 626 (360 и 266, 

за 2014 и 2015 г.). Най-голям брой случаи с екстремните явления се отбелязва в 

областите  Варна (75), Смолян (72), Сливен (61), Плевен (50), Пловдив (49), Бургас (33)  

и Монтана (32)55. Щетите, оценени след бедствията, са в размер 348 млн. лв., от които 

покрити с извънредни валутни приходи за възстановяване от правителствена комисия и 

с помощта на Европейския съюз са 21,3% (74  млн. лв.). Нематериалните загуби се 

изразяват в 27 човешки жертви, стотици удавени домашни животни, граждани, останали 

с трайни психически и физически увреждания след преминаване на приливните вълни. 

 

Изводи и обобщения 

През 2014 и 2015 г. речните басейни на територията на България са засегнати от 

множество локални и няколко по-значителни в пространствен и хуманитарен аспект 

наводнения. Водните бедствия са детерминирани от климатичния фактор (количество, 

интензивност, продължителност, разпределение на валежите) със съвместното участие 

на човешката дейност. Протоколираните прииждания, последвани с тежки наводнения, 

се обособяват предимно в добре стопански усвоени територии, доминиращо в низинния 

и равнинно-хълмистия хипсометричен пояс на Дунавския и Източнобеломорския район, 

където антропогенният натиск над речните басейни (земеделие, селища, индустрия) е 

най-силен, а настъпилите загуби и разрушения – най-големи. 

Пространственото и хронологичното разпределение на наводненията не 

показват съществени закономерности в тяхната проява. В географски аспект кризисните 

водни събития през изследвания период засягат както силно поройни реки – Арда, 

Върбица, Велека, така и поречия с много слаба поройност – Суха, Добричка, 

Провадийска река и др.  (Зяпков, 1988). Във времеви план наводнения се установяват 

както през пролетните и зимните месеци на съответните хидроложки сезони, когато е 

пълноводието на реките в умереноконтиненталната и средиземноморската зона, така и 

през месеците на лятно-есенния хидроложки сезон, период на изразени маловодни 

състояния. Отчетената липса на закономерност в проявата на наводненията 

потвърждава техния случаен, нелинеен и непредвидим характер. 

Изследването разширява досегашната проученост на наводненията в България, 

като селектира информация от различни източници и обобщава случаите с екстремното 

                                                           
53Източник: www.btvnovinite.bg/gallery/regionalni-novini/stotici-avtomobili-blokirani-na-patja-plovdiv-

svilengrad-snimki-i-video.html . 
54Източник: www.bnr.bg/plovdiv/post/100600959/poroi-zala-podbalkana/ . 
55Източник: Наводнения за периода 2010 – 2015 г. по области: 

www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Crisis1.10.xls . 

http://www.btvnovinite.bg/gallery/regionalni-novini/stotici-avtomobili-blokirani-na-patja-plovdiv-svilengrad-snimki-i-video.html
http://www.btvnovinite.bg/gallery/regionalni-novini/stotici-avtomobili-blokirani-na-patja-plovdiv-svilengrad-snimki-i-video.html
http://www.bnr.bg/plovdiv/post/100600959/poroi-zala-podbalkana/
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Crisis1.10.xls
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явление, регистрирани в условия на две съседни многоводни години. Разширяване на 

проучването е възможно в хидрологичен план – чрез идентифициране и задълбочен 

анализ на времевите и количествените параметри (подем, спад, продължителност, 

обем) на високите вълни, при наличие на изходни данни за тези характеристики в 

стопански аспект – с икономически и финансов разчет на последиците от стихийните 

събития. 
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ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Мобилни приложения за работа в часовете по география и 

икономика 

 

гл. ас. д-р Евгения Сарафова 

 

Географ БГ 

evgenia@geograf.bg 

 

 

Съвременното общество е свидетел на промени, динамика и иновации, 

развиващи се с невероятна скорост. Почти няма област от науката, която да не се 

възползва от предимствата на информационните технологии. Географията също се явява 

част от тази тенденция и се трансформира в наука, изискваща комплексни знания, 

аналитични способности и умения за работа с технологии. Те са мощен инструмент, 

който обаче не може да бъде пълноценно използван, ако не разполагаме със знания по 

фундаменталните географски направления – климатология, хидрология, 

геоморфология, ландшафтознание, социално-икономическа география и т.н. 

Условията в българските училища са различни. В страната има много добре 

оборудвани училища, както и такива, в които това тепърва предстои да бъде направено. 

Независимо от условията, обаче, показването и обсъждането на редица природни и 

социално-икономически процеси чрез мобилни приложения е възможно – дали чрез 

таблет, предоставен на учениците от училището, или чрез използване на личните им 

телефони. Отдавна е доказано, че най-лесно се учи чрез визуална стимулация, а 

интерактивните карти и данни в реално време показват географията на учениците като 

иновативен и интерактивен предмет, в който те могат да видят своето професионално 

бъдеще. 

Мобилните приложения, разгледани в настоящата публикация, представляват 

малка част от огромния набор възможности, които могат да използват учителите днес. 

Подборът бе осъществен така, че да се засегнат различни аспекти от географските 

направления. 

 

Опознай.bg 

Приложението е своеобразен каталог, в който е налична огромна по обем 

информация за природни забележителности, защитени територии, селища, исторически 

mailto:evgenia@geograf.bg
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и археологически обекти и др. Може да се използва успешно за игровизиране на 

учебния процес, като учениците се стимулират да откриват сами информация за обекти, 

да предлагат маршрути, да търсят населени места по конкретно зададени изисквания и 

др. Съдържанието е обогатено с видеа, карти и събития (фиг. 1). 

Приложението може да бъде свалено от следните адреси: 

 За устройства, които работят с Android: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.opoznai 

 За устройства, които работят с iOS 

https://itunes.apple.com/us/app/opoznaj.bg/id1076559836 

 

Фиг. 1. Приложението Опознай.bg 

 

Sky Map 

 Приложението буквално представлява карта на цялото небе (фиг. 2). Когато 

потребителят насочва телефона си към определена част от небето, на екрана се показват 

всички небесни тела, които се намират там. Може да се използва при всички теми, 

свързани с математическата география, като например позицията на Земята спрямо 

Слънцето, сезоните, системата Земя - Луна и т.н. 

Приложението може да бъде свалено от следния адрес: 

 За устройства, които работят с Android: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.opoznai
https://itunes.apple.com/us/app/opoznaj.bg/id1076559836
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=en
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Фиг. 2. Поглед към приложението SkyMap 

Earth-Now 

 Earth Now е приложение, разработено от NASA, което визуализира последните 

налични данни от сателитите за наблюдение на Земята, като например температура на 

въздуха, въглероден диоксид, въглероден оксид, озон, гравитационното поле на Земята, 

вариациите в нивото на Световния океан (фиг. 3). Данните се показват в живи цветови 

схеми, които визуално показват състоянието на планетата в реално време. Земята се 

управлява чрез пръстите като 3D-модел. Приложението може да се използва в теми от 

различни класове, свързани с климата на планетата, както и с природната география на 

континентите. 

 

Фиг. 3. Earth Now 
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Приложението може да бъде свалено от следните адреси: 

 За устройства, които работят с Android: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity&hl=en 

 За устройства, които работят с iOS 

https://itunes.apple.com/us/app/earth-now/id494633346?mt=8 

 

Компас 

Мобилно приложение, което да изпълнява ролята на компас, може напълно да 

замести използването на истински такъв и да позволи на учениците да се научат как 

работи той и по какъв начин може да се използва за ориентиране в пространството. 

Съществуват стотици приложения с такова име както за устройства, работещи с Android, 

така и за работещите с iOS (фиг. 4). Въпреки че в днешно време навигационните системи 

са много популярни и всеки смартфон може да се свърже с GPS, то традиционните 

методи за ориентация в пространството не трябва да се пренебрегват. 

 

Фиг. 4. Различни видове приложения - компаси 

 

Използването на нови технологии в училищното образование е повече от нужно, 

за да могат учениците да разберат правилно смисъла от изучаването на различните 

дисциплини и да видят в тях възможности за своята професионална реализация. Чрез 

показване на изучавания материал нагледно и интерактивно ще бъде сигурно, че 

интересът към Географията ще бъде завишен. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/earth-now/id494633346?mt=8
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Climatogramme.js – уеб приложение за изчертаване на 

климатограми 

 

Иван Иванов 

 

Twiiter: @suricactus 

 

 

 Разнообразието на климата в отделните части на Земята е една от отличителните 

черти на нашата планета. Климатичните елементи валежи (P) и температура на въздуха 

(to) са основните показатели, които определят по какъв начин са съчетани отделните 

фактори – радиационни, циркулационни и физикогеографски. Изучаването на климата е 

застъпено в часовете по География и икономика от 5. до 10. клас в основното и средното 

образование. Разглежда се климатът на отделните континенти, на Балканския 

полуостров и на България. В университетското географско образование климатът се 

изучава на по-задълбочено равнище през призмата на климатологията, но 

същевременно е застъпен и в синтезиращите курсове за природата на континентите и 

България. Освен от образователна гледна точка, климатът заема изключително важно 

място в живота на хората и влияе почти всяка дейност в обществото. 

 

Фиг. 1. Основен изглед на Climatogramme при зареждане на електронния адрес 

Представеното в настоящия материал уеб приложение Climatogramme.js е базов 

инструмент, с който да се изчертават климатограми. Използват се двата основни 
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компонента на климата, а именно средномесечните стойности на валежите и 

температурата на въздуха.. След въвеждането на тези първични данни автоматично се 

изчисляват стойностите за годишна сума на валежите, средна температура и 

температурна амплитуда.Climatogramme.js може да се ползва от всеки, който желае да 

изработи самостоятелно климатограма в дигитална среда, и е достъпeн на адрес: 

http://suricactus.github.io/climatogramme/minimal.html (фиг. 1). 

 Функционирането на приложението е демонстрирано чрез данни за стойностите 

на месечната сума на валежи и средномесечните температури за Баку, Азербайджан 

(фиг. 2.).  

Ето какви са стъпките за създаването на собствена климатограма след като сте на 

страницата на Climatogramme.js: 

1. В лявата страна на приложението попълвате информация за името на станцията, 

надморската височина (по избор) и климата (по избор).  

2. Въвеждате данните за количеството на валежите (Р) по месеци в таблицата. 

3. Въвеждате данните за средните месечни температури to (ср.). 

4. В дясната страна се изчертава крива на температурните промени и стълбчестата 

диаграма с валежните количества по месеци. Автоматично се изчислява общата 

сума на валежите, средната температура и температурната амплитуда. 

5. Съхраняването на изображението става чрез натискане на бутона „Запиши URL“, 

в случаите, когато искате да предоставите климатограмата като линк или чрез 

натискането на бутона „Запази изображението“, в случаите, когато искате да 

запазите изображението като файл на компютъра си. Във втория случай 

изображението се запазва в .png файлов формат с име на файла, което включва 

заглавието на самата климатограма. 

http://suricactus.github.io/climatogramme/minimal.html
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Фиг. 2. Изработена климатограма по примера на данните за Баку, Азербайджан 

 

Приложението е изключително подходящо за учители, които съставят задачи за 

упражнение, за тестове или подготвят учениците си за участие в географски състезания 

и олимпиади; за ученици и студенти, които имат да изчертават климатограми за отделни 

свои класни или курсови проекти; както и за всеки любител на климатограмите. 

Освен за крайни потребители, приложението може да се използва и от други уеб 

платформи като библиотека за изчертаване на климатограми с осигурени външни данни. 

За справка на сайта на изходния (сорс) код на приложението 

https://github.com/suricactus/climatogramme. 

Climatogramme e лицензиран под GNU GPL v3.  

 

Използвани библиотеки 

jQuery https://github.com/jquery/jquery 

 d3.js https://github.com/d3/d3 

 handsontable https://github.com/handsontable/handsontable 

 json-editor https://github.com/jdorn/json-editor 

 filesaver https://github.com/eligrey/FileSaver.js/ 

 canvasToBlob https://github.com/blueimp/JavaScript-Canvas-to-Blob 

 

 

 

https://github.com/suricactus/climatogramme
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Обучението по географски информационни системи (ГИС) в 

Геоложката служба на Индия по програмата ITEC 

 

доц. д-р Константин Костов 

 

Геологически институт при БАН 

kskostov@geology.bas.bg 

 

 

Увод 

Геоложката служба на Индия е основана през 1851 г. и е една от най-старите и 

авторитетни организации в областта на науките за Земята в света. Понастоящем 

дейността ѝ е в рамките на Минното министерство на Република Индия и представлява 

водеща научна институция в геологията и геоморфологията в планетарен мащаб. 

Институтът за обучение на геоложката служба се намира в Хайдарабад – столица на щата 

Телангана (до 2014 г. столица на Андра Прадеш). 

 От 2009 г. Институтът участва в програмата ITEC (Indian Technical and Economic 

Cooperation Program) на Външното министерство на индийското правителство и приема 

кандидати от цял свят за безвъзмездни едномесечни обучения в направленията 

Дистанционни методи (Remote Sensing) и Географски информационни системи (GIS).  

През 2014 г. авторът на настоящата статия участва в 5-ия международен 

четириседмичен ГИС курс в Хайдарабад. Кандидатства се по документи, а окончателното 

одобрение се получава след интервю за владеене на език в индийското посолство в 

София. Статията разглежда някои методически особености на обучението, както и 

важната роля на Геоложката служба на Индия в географското образование в страната. 

 Идеята за създаването на Индийска програма за техническо и икономическо 

сътрудничество (ITEC) принадлежи на първия премиер на страната Джавахарлал Неру. 

Програмата е обявена на 15 септември 1964 г. с решение на кабинета на Лал Бахадур 

Шастри, където е декларирано: „Необходимо е да се установят връзки от съвместно 

естество, основани не само на общи идеали, но и на солидна икономическа база. 

Техническото и икономическото сътрудничество са сред основните функции на 

интегрираната и творческа външна политика.“. 

 Понастоящем програмата ITEC е изцяло финансирана от индийското правителство 

и двустранните спогодби обхващат 161 държави от Източна Европа, Азия, Африка и 

Южна Америка. Една от главните инициативи на Програмата се състои в безвъзмездно 

обучение в Индия с включени пътни, квартирни и дневни разноски на представители от 

страните партньори.  

 Обучението се осъществява в кратки срокове (от 2 седмици до 6 месеца) в 47 

mailto:kskostov@geology.bas.bg
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индийски научни институции и обхваща 7 главни направления: Банково и финансово 

дело, IT, телекомуникации и курсове по английски език, мениджмънт, дребно и средно 

предприемачество в селските райони, специализирани курсове, технически курсове и 

околна среда и възобновяеми енергийни източници.  

 Страните от Европейския съюз, които са включени в Програмата за техническо и 

икономическо сътрудничество на индийското правителство, са България, Естония, 

Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Хърватия и Чехия.  

 За българските географи особен интерес представляват двата четириседмични 

курса по Географски информационни системи и Дистанционни методи (Remote Sensing), 

провеждани ежегодно в Института за обучение на Индийската геоложка служба в 

Хайдарабад. 

 

Индийска геоложка служба 

 Основите на Индийската геоложка служба (Geological Survey of India) са положени 

в 1836 г., когато е създаден Въглищният комитет на Британската източноиндийска 

компания. Понятието „Геоложка служба на Индия“ за пръв път е въведено през 1847 г. от 

проф. Дейвид Уилямс – изследовател от геоложката служба на Великобритания. 

 В наши дни службата (GSI) е към Минното министерство на Индия и се състои от 

значителен брой научни институти по целия субконтинент, занимаващи се с целия 

спектър геоложки, геоморфоложки и хидроложки изследвания на п-в Индостан и 

Хималаите. 

  

ГИС обучението в Индия 

 Едномесечният ГИС курс по програмата ITEC се провежда в Института за обучение 

на Геоложката служба на Индия – огромен комплекс, построен всред зеленина през 2001 

г. в източната част на мегаполиса Хайдарабад, където участниците в курса нощуват и се 

хранят. Градът е с население над 10 млн. жители (7,8 млн. официални данни). Работната 

седмица е шестдневна, като обучението е от 9:00 до 18:00 ч. Обедната почивка е 1 час, 

като има и две кратки почивки за чай. Системата на преподаване се състои от 4 часа 

лекции преди обяд и 4 часа упражнения следобед. Лектори са отличните специалисти и 

чудесни хора проф. Муктешвар Мишра, д-р Санджай Дас и д-р Анил Кумар. За едно 

работно място на ГИС специалист в Хайдарабад кандидатстват около 12 000 души (фиг. 

1).  

Лекционният материал е разпределен по следния начин: 

- Въведение в Географските информационни системи; 

- Картни концепции и проекции; 

- Основи на база данни и въведение в ArcGIS; 

- Модели на геопространствени данни; 
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- GPS картиране; 

- Пространствен анализ; 

- DEM; 

- Извличане на топографска и геоморфоложка информация от DEM; 

 

Фиг. 1. Депараментът по картография на GSI, където се извършва обучението 

 

- Хидроложко и ландшафтно моделиране (Advanced Geographic Information System, 

2013). 

 Учебният материал е представен в стегнат и сериозен вид. Участниците в курса са 

с различна квалификация в ГИС – от абсолютно начинаещи, през работили с дузина 

ArcGIS инструменти като мен, до професионалисти (например главен ескперт към 

космическата програма на Алжир). 

 Очарованието на курса е, че се събират хора от цял свят – от български 

геоморфолог и висш сръбски МВР служител, до хидроинженер от Бутан и перуанска 

археоложка, работила на платото Наска. Хората се сприятеляват, помагат си в процеса на 

обучение и заслугата за това е изцяло на приемащата страна. Всеки участник (от 

начинаещия до експерта) научава нови неща на такъв курс. 

 Интересно е, че практическите упражнения се извършват с индийски 

топографски, геоложки карти и DEM. Не всеки ден ни се случва да работим с наклон на 

склоновете във водосбора на най-дълбоката речна долина в света – р. Кали Гандаки, 
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както и с други хималайски притоци на Ганг. 

 Всички обучаеми ползват съвременни и авторитетни източници на информация, 

които им се подаряват в края на курса – Agrawal, 2012, Andji Reddy, 2012, Bhatta, 2011, 

Davis, 2014, Joseph, 2005 и др. Книгите са на разположение на интересуващите се в 

Геологическия институт при БАН. 

 Обучението завършва с разработване на курсова работа от всеки участник и 

представянето ѝ пред комисия и широка аудитория (преподаватели и индийски 

докторанти и специализанти в Хайдарабад). Представеният от автора доклад: „ГИС в 

карстовата геоморфология: пример от Западна Стара планина, България“ е посрещнат 

със значителен интерес (фиг. 2). 

 Презентацията разглежда плътността на повърхностните карстови форми 

(въртопи и валози) в участък от Западна Стара Планина. Карстовата геоморфология все 

още не е широко застъпена в Индия и възможностите за бъдещо сътрудничество с 

индийските колеги са налице. 

 

Фиг. 2. Доклад за карстовите форми в Западна Стара планина 

 

 В Института за обучение на GSI се намира и геоложки музей с красив парк на 

фосилизирана флора и фауна. Музейната сбирка е създадена от проф. Уилям Кинг – един 

от основателите на Геоложката служба на Индия (фиг. 3).  
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Фиг. 3. Музеят към Центъра за обучение на Индийската геоложка служба в Хайдарабад 

 

 Сред експонатите, които биха били гордост за всеки европейски природонаучен 

музей, могат да бъдат споменати внушителен кимберлит от Андра Прадеш (фиг. 4), 

огромни гранати, яйца от бронтозавър от Гуджарат, както и запазен скелет и възстановка 

на ринкозавър. Отделна експозиция представя екипировката на пионерите в геоложкото 

и геоморфоложко изследване на Индия през XIX-ти в. – пикели, котки, геоложки компаси, 

планшети, бинокли, топографски карти и др.  

 Отлично впечатление правят почти непрестанните автобуси с ученици, спиращи 

пред музея и безплатното и високопрофесионално запознаване на децата с природното 

наследство на огромната им държава. В страна като България, където обучението по 

география напоследък се свива до минимум, подобни образователни инициативи звучат 

за съжаление утопично. 
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Фиг. 4. Кимберлит в парка пред геоложкия музей в Хайдарабад 

 

Заключение 

 Цел на този текст е запознаването на българската географска колегия с някои 

особености в ГИС обучението във водеща IT страна в света. Същевременно обучението 

по география и средствата, които се отделят за образование и наука в огромна държава 

като Индия могат само да ни послужат за пример.  

 Програмата ITEC е отлична възможност за български географи да придобият нови 

знания в Географските информационни системи и Дистанционните методи в Индия – 

водещ световен съвременен център в тези дисциплини.  
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Води на сушата 

Урок по география и икономика за 5. клас 

 

Валентина Стоянова 

 

69 СУ „Димитър Маринов“ 

milanovavalq@gmail.com 

 

 

 Представяме ви разработка на урок по география и икономика на тема Води на 

сушата за 5. клас, съобразена с новите учебни програми в сила от 2016 г. и ДОИ, 

подкрепена с кратка презентация. В урока са използвани разнообразни педагогически 

методи и похвати, включително интерактивни техники и ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии). Застъпени са и традиционни методи - работа с елементи 

на учебника, работа с атлас и учебна стенна карта. 

 При разработването на новия учебен материал са цитирани страници и задачи от 

учебника на издателство „Булвест 2000“ по география и икономика за 5. клас по новата 

учебна програма, учебна тетрадка по география и икономика за 5. клас на издателство 

„Булвест 2000“, атлас по география и икономика за 5. клас на издателство „Атласи“, 

ресурси и тестови задачи от електронен учебник по география и икономика за 5. клас на 

издателство „Булвест 2000“. 

 Урокът е проведен в 5. а клас на 69 СУ „Димитър Маринов“ пред учители от София 

и представители на РУО София-град и столичния район „Искър“. 

Разработка на урока 

Клас: 5. клас  

Ниво на подготовка: Общообразователна подготовка – Основна степен 

Цели на урока: 

Област на компетентност: География на природата 

Знания, умения, отношения:  

1. Обяснява особеностите на природните компоненти и връзките между тях.  

2. Определя значението на природните компоненти като среда за живот и условие за труд.  

3. Обяснява необходимостта от опазване на природната среда.  

 

mailto:milanovavalq@gmail.com
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Тема: География на природата. 

Подтема (Урочна единица): ВОДИ НА СУШАТА 

Компетентности като очаквани резултати от обучението (знания, умения, отношения): 

Резултат 1. Обяснява особеностите на водите на сушата.  

Резултат 2. Чете хидрограма по правило.  

Резултат 3. Определя значението на водите на сушата и необходимостта от опазването 

им.  

Резултат 4. Знае правилата за разумно поведение при наводнение. 

Нови понятия: речна система, устие, водосборен басейн, ледник, подземни води, 

пълноводие и маловодие на реките. 

Междупредметни връзки за урочната единица: 

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Използва 

знания и развива умения за работа с терминологичен речник. Развива се техника на 

четене и писмената култура на учениците. 

Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, 

пространствено мислене), което спомага при работа с модели, схеми, диаграми. 

Човекът и природата – Знания: за топлинните процеси и явления; за състоянието на 

веществата; за природните води и кръговрата на водата. Обяснява: преходи между 

състоянието на телата, температурната аномалия на водата, значението и приложението 

на веществата. Аргументира и илюстрира с примери взаимовръзката природа – човек. 

Човекът и обществото – Посочва връзката между особеностите на природната среда 

и трудовата дейност на хората. 

История и цивилизация –  Развива умения за ориентиране по картата и за работа с 

различни видове карти. 

Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и 

обработката по определени теми в глобалната мрежа (Дигитална компетентност). 

Дейности за придобиване на ключови компетентности: 

Компетентности в областта на БЕЛ – Обяснява географски процеси и явления. 

Математически компетентности и основни компетентности в областта на 

природните науки и технологиите – Чете географска карта и хидрограма. Определя 

значението на географски процеси и явления. 
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Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите 

на учебника и с речник. 

Социални и граждански компетентности – Познаване на правила за разумно 

поведение при природно бедствие (наводнение). 

Умение за подкрепа на устойчиво развитие и здравословен начин на живот – Разбира 

необходимостта от опазване на околната среда.  

Степен на географска култура и ниво на усвоеност по Блум: 

Степени на географска култура:  

Грамотност – определя, знае, обяснява; 

Компетентност – определя необходимост от опазване на водите; 

Нива на усвоеност: 

Знание – определя, знае; 

Разбиране – обяснява, посочва примери; 

Приложение – чете графично изображение (хидрограма). 

 

План на урока: 

1. Води на сушата: 

а) подземни води; 

б) реки: устие, речна система, водосборен басейн, пълноводие, маловодие, хидрограма; 

в) езера; 

г) ледници. 

2. Значение на водите и тяхното опазване. 

3. Правила за поведение при наводнения. 

Опорни знания и умения: 

- знаят какво е река, приток, речна долина, езеро (Човекът и обществото – 3. и 4. клас);  

- познават водния кръговрат на Земята; 

- могат да дават примери за използване на водите. 

Подходи и методи: фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ; 

репродуктивен при работа с атлас; интерактивни техники – дискусия, мозъчна атака 

(светкавица).  

Използване на ИКТ (Мултимедийна презентация, електронен учебник, видеоклип). 
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Ресурси:  

Учебник по география и икономика за 5. клас,  

Учебни помагала – атлас по география и икономика за 5. клас; учебна тетрадка, учебни 

стенни карти на света и България. 

ХОД НА УРОКА 

ВЪВЕДЕНИЕ   

- организация на класа; 

- припомняне на основните акценти от учебната дейност от предходния урок. 

КОНТРОЛ   

- устен, общокласен, фронтална беседа: Какво наричаме Световен океан? На какви 

части се поделя той? Кое определя границите между океаните? Кой са свойствата на 

океанските води? Кое предизвиква движението на океанските води и образуването на 

океанските течения? 

ОБЯВЯВАНЕ НА ТЕМАТА И МОТИВИРАНЕ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Тематично – Учителят съвместно с учениците прави връзка с предходните теми – 

Кои природни елементи изучихме до сега? Освен въздуха кое е другото необходимо 

условие, за да съществува живот на Земята? – мозъчна атака 

       Съдържателно – Какви видове води има на сушата? Какво е значението им за живота 

и дейността на хората? Днес ще научите кои са особеностите на водите на сушата и 

тяхното разпределение по земната повърхност, връзката между климата, релефа и 

водите. Ще се научите да определяте периоди на маловодие и пълноводие на реките. 

Ще научите правила за поведение при наводнение. 

Записват се отговорите на дъската, от тях се построява планът на урока. 

       Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се 

използват. 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИЯ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ 

1. ситуация – Изясняват се видовете води с помощта на учениците по фиг. 1, стр. 50 – 

разпределение на водите в хидросферата – изводи.  

Учителят въвежда понятието подземни води – прави се връзка с извори, кладенци, 

проследява се схема на презентацията – обяснително-илюстративен и частично-
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търсещ метод. Компетентности като очаквани резултати от обучението: 

Обяснява особеностите на водите на сушата. 

2. ситуация Учителят насочва учениците към припомняне на понятието: река – посочват 

се по картата реки от България и света. 

Въвеждат се понятията: речно устие, водосборен басейн, речна система – проследява 

се фиг. 1 на стр. 52 - Речна система и водосборен басейн на река. Записват се кратки 

определения. По картата се посочват примери – на р. Марица, на р. Искър (на картата на 

света – р. Нил, р. Амазонка) – обяснително-илюстративен метод, работа с учебника, 

работа с географска карта.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението: Обяснява 

особеностите на водите на сушата. 

3. ситуация – Учителят въвежда понятията: пълноводие и маловодие (проследява се 

схемата на воден кръговрат – фиг. 4, стр. 53, прави се връзка между климат и води, 

изясняване на периодите на пълноводие и маловодие), въвеждане на понятието 

хидрограма – по предписанието на стр. 51 „Как се чете хидрограма“ учениците се 

запознават с това умение. Стъпките се изчитат от различни ученици, учителят насочва 

вниманието към фиг. 6, стр. 53 - хидрограма на р. Марица – обяснително-

илюстративен метод, работа с учебника, ИКТ.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението: Обяснява 

особеностите на водите на сушата. 

4. ситуация - Умението се упражнява като се четат хидрограми по месеци от учебния 

атлас – стр. 15 на реки от различни части на света – р. Ганг, р. Нил, р. Мисисипи – 

обвързва се с разпределението на валежите в съответните климатични пояси. Пример: 

р. Амазонка – постоянно високи  води – пълноводна е целогодишно – екваториален пояс 

- самостоятелна работа с атласа по групи стр. 15.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението: Чете хидрограма по 

правило.  

5. ситуация – Припомня се понятието езеро – прави се връзка с форми на релефа – 

езерни котловини (понижения на релефа, посочват се примери по картата – най-голямо 

и най-дълбоко езеро). Солени и сладководни езера. Язовири – ролята на язовирите за 

регулиране на водите на реките – интерактивна техника (мозъчна атака), работа с 
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географска карта. Компетентности като очаквани резултати от обучението: 

Обяснява особеностите на водите на сушата; 

6. ситуация – въвежда се понятието ледник – води в твърдо състояние. При каква 

температура водата замръзва? Къде на земната повърхност могат да се образуват 

ледници? По картата на света се посочват райони на Земята, заети постоянно от ледници 

– обяснително-илюстративен, частично търсещ, работа с карта.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението:  Обяснява 

особеностите на водите на сушата; 

7. ситуация – Изяснява се стопанското значение и опазването на водите. Как хората 

използват водите на сушата? Как трябва да се грижим за опазване на водите от 

замърсяване? Какво всеки от нас може да направи за опазване на водите? – 

интерактивна техника (визуализация), кратък видеоклип, обсъждане на 

поставените въпроси.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението: Определя значението 

на водите на сушата и необходимостта от опазването им.  

8. ситуация – Правила за поведение при наводнение – стъпки за действия при опасност 

от наводнение – обяснително-илюстративен метод.  

Компетентности като очаквани резултати от обучението: Знае правилата за 

разумно поведение при наводнение.  

9. ситуация – Какво знам и мога – обобщава се  наученото през часа – стр. 52. 

Затвърдяване: Разпознава елементи на речната система, учениците решават задачи от 

електронния учебник – общокласно; от учебната тетрадка – стр. 23 (зад. 1, 4, 6), 

самостоятелно. 

 

Домашна работа: учебна тетрадка зад. 2, 3, 5 на стр. 23. 

Подгответе презентация за избрана река или езеро в България или света. 

Включете във вашата презентация информация, свързана с това което изучихме днес 

за водите на сушата. Използвайте литературни и интернет източници. 

Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява 

приключването на урока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Презентация към урока 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iJf0HxpvbP2NS06EFy6hE11V8oMVGX4T/view?usp=sharing
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От научна фантастика към научна действителност 

 

Теодора Малинова 

 

American English Academy 

tmalinova90@gmail.com  

 

 

Като ученици често ни се налагаше, когато приключим с контролното първи, да 

изчакаме всички останали да приключат и чак тогава да излезем от класната стая. Скука! 

Особено във време, в което нямаше Wi-Fi с парoла „school 1234“. Днес аз съм един 

щастлив преподавател по география и биология, защото освен че осмислям на 

учениците си онези скучни минути след контролно, ставам свидетел на зараждането на 

едно специално отношение към науката. 

Ще ви разкажа моята история. История, в която няма сражение срещу 

невежеството, история, в която „образование“, „наука“ и „ученик“ не са думи, оковани 

от безплодие, а израз на възраждане. Не мога да се похваля с голям педагогически опит, 

нито с житейски такъв, но времето, прекарано в училище преобърна представите ми за 

учене, за възможността за обогатяване. В училище изобилства образование с 

принудителен характер. „Учениците трябва да бъдат изпълнителни, старателни и 

да не вдигат шум“ (посочете ми един тих педагогически съвет?).“ Учениците не трябва 

да използват мобилните си телефони в час!“ Не на всяка цена или не във всеки час, 

бих добавила аз. Защо дърпаме завесите, когато светлината иска да нахлуе? Защо 

технологиите се приемат за враг? Защо информационните технологии и като цяло 

разчупеният час, този, в който се учи чрез игра, имат не особено забележимо влияние 

върху преподаването и ученето на национално равнище? А всъщност никак не е трудно 

учениците да се научат да използват играта и технологиите в час, трудно е след това да 

се откажат. Ето пример, в който се вижда, че технологиите в образованието не са пречка, 

нито предпоставка за провален учебен час. Освен радост в детските очи, аз като учител 

наблюдавам и онова специално отношение към науката, към което трябва да се 

стремим. С учениците ми използваме приложение за телефоните, с което можем да 

наблюдаваме звездното небе дори в класната стая, изисква се обаче те да ИМАТ 

телефон в ръка и да го насочат към небето (фиг. 1). „Уоу – щастие, здравей!“  

mailto:tmalinova90@gmail.com
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Фиг. 1. Съзвездията, онагледени през приложение за смартфон 

 

Няма как да искаме учениците да бъдат потопени в нещата, които се случват в 

час, ако ги караме те само да ни слушат. Когато на децата се дадат свобода и 

възможност, те са способни да се образоват и го правят по чудесен начин (фиг. 2 и 3). 

 

Фиг. 2. По време на час по география 
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Фиг. 3. Самостоятелна дейност в час по география  

 

Всъщност учениците в училище трябва да правят точно каквото им се казва, да 

учат точно каквото им се преподава и да пишат домашни, точно каквито са им дадени, 

защото учителят, простете, държавата има за тях точно определени образователни 

изисквания.  

А знаете ли какво се случва, когато оставите ученика сам да реши как да изпълни 

задачата, когато отключите креативността в него и го приветствате да прояви 

творчество... Ето това се случва – кристална решетка, запечатана в съзнанието на много 

от нас, като „зла“ химична структура, която, ако ни се наложи да я анализираме пред 

учителя си, най-вероятно ще предпочетем да направим синтактичен и семантичен 

анализ на патагонския език. Но уви, за моя изненада учениците се възхищават от вида 

на кристалната решетка, особено когато я направят от... желирани бонбони (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Кристални решетки от бонбони 

 

Поглеждайки малко по-философски на нещата, трудно можем да отречем факта, 

че децата идват на този свят, горящи от желание да учат, природата им е такава, оковани 

са от любопитство и жадуват да щуреят. Едва ли съществува преподавател, който да не 

се е сблъсквал с удоволствието да има часове през първия учебен срок, когато се стъмва 

рано, но часовете свършват късно... и по тъмно. И точно тогава, когато много ученически 

ръце се роботизират и започват да дриблират върху ключа за лампата, се отваря една 

прекрасна възможност – учене на тъмно. Светвам географския глобус и учениците сами 

правят разликата между политическа и природна карта и това не е всичко. Иначе толкова 

естественият процес – смяната на ден с нощ, предизвиква в учениците интерес за още и 

още знания. А ето ги и тях – Слънчевата система, която Географ БГ побра само в една 

кутия и ни даде възможност ние сами да я сглобим и изучим, предизвика нечуван 

интерес и нестихваща радост у учениците, когато видяхме, че Слънцето наистина свети. 

Какъв час само и добре че вън е тъмно!  

http://geograf.bg/bg/articles/39-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/1263-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0
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Фиг. 5. Светещ глобус в тъмното 

 

 

Фиг. 6. Светещата Слънчева система на тъмно 

 

Както по-рано стана ясно, че след като ученик приключи с контролната си работа 

преди биенето на звънеца, той изпада в „образователна летаргия“ и единственото, за 

което жадува е междучасие, храна и телефон в ръка. Но аз избрах това да не бъде така. 

Този е начинът ученикът да се чувства полезен и заинтересован дори и в тези няколко 

оставащи минути до края на часа:  
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Фиг. 7. Камъни със знамената на държавите в Южна Америка 

 

Камъни и миди, подаръци, получени от учениците след летните им ваканции, 

биват изрисувани от мен, разбира се, в знамена на държави (фиг. 7 и 8). Бих казала 

„безброй“ камъни и миди, но всъщност са малко под 258, са поставени в кутии и 

учениците сами при приключване на контролна работа ги изсипват на чина си и редят 

своя политическа карта или изпитват себе си за знамето на държавата, която са си 

изтеглили. Много игри от подобно естество са изключителен помощник за 

обогатяването на географската култура на учениците. 
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Фиг. 8. Знамената на държавите, изобразени върху миди 

 

Днес живеем във време, в което индивидуалното засрамване по повод 

„незнанието“ далеч не е отпаднало от училищния инстументариум. Учениците се 

срамуват, ако изкарат по-ниска оценка, ако нямат скъп телефон, ако не носят маркови 

дрехи, което категорично се отразява върху тяхното житейско благо. Респективно на това 

наблюдаваме и горди, самоуверени ученици, но в повечето случай не заради висок 

успех, а заради телефона и марковата дреха... Смятам, че индивидуалната работа с всеки 

ученик (учител - ученик) и колективната такава (ученик – ученик) допринасят за 

благоприятна образователна среда и елиминират възможното създадено напрежение. 

Аз не се водя от модни образователни иновации, не си представям всеки мой час 

окабелен и презентиран, напротив. Нещо толкова архаично на пръв поглед, би могло да 

насочи вниманието на ученика към съдържанието на урока. Намирам понятията в много 

и различни изображения, изрязвам и залепям на бялата дъска. Там, където дори в 

гените ни е запечатано, че само може да се пише... някога с тебешир, а сега с маркер. В 

много от своите уроци се опитвам да внедря на учениците си чувството за родолюбие, 

признателност и уважение към човека независимо от неговата расова и религиозна 

принадлежност и че всички ние сме хора (фиг. 9).  
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Фиг. 9. Урок за човешките раси 

 

Хора с толкова различни интереси… И ако моят е насочен към това да покажа 

магията на науката на своите ученици, дори използвайки често и хобито си – 

изобразителното изкуство, то с гордост бих насочила вниманието ви върху 

изображенията по-долу - изработването на макети с географска насоченост се превръща 

в хоби на учениците (фиг. 10 и 11). 
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Фиг. 10. Макет на вулкан 
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Фиг. 11. Макет на оризова плантация в Източна Азия 

 

Признавам, не обичам стерилна образователна обстановка, за това си 

позволявам да влизам в час облечена в храносмилателна система (фиг. 12). Признавам 

също, че като млад учител често ми се налагаше да имам часове извън кабинета по 

география. Като привържник на картографията ми бе изключително трудно да пренеса 

освен своите 45 kg и глобус, и природно-географска карта и на Африка, и на света, и на 

климат, води и растителен свят и някоя друга енциклопедия, а забравих – дневник, 26 

учебни тетрадки и още точно толкова контурни карти, разбира се, без да имам късмета 

да нося със себе си по това време и проектите за Азия, Африка, Северна и Южна Америка. 

Което пък от своя страна, роди една страхотна дейност, без която не мога и до днес – да 

нарисувам урока на дъската (фиг. 13 и 14). 

И като изключителен привърженик за приемствеността между дейностите на 

учениците в училище и последващите им кариери, съм дълбоко убедена, че в училище 

трябва да се набляга на ползите от науката. Може би най-трудната задача на учителя е 

точно тази. Тук бих си позволила да дам следния пример, в който виждам много 

допирни точки с образованието – когато човек се лекува, той не бива само да потушава 

проблема с медикаменти, а изцяло да го изкорени. И в науката е така. Аз не искам моите 

ученици просто да знаят материала, аз искам те да осъзнаят потребността от наученото, 

затова дейностите в училище са от изключителна важност. Живеем във време, в което 

учителят не е и не трябва да бъде 40-минутен образователен център. Когато учебната 

среда е централизирана към ученика, тогава той мисли, разсъждава, твори, изобретява. 
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Фиг. 12. С храносмилателната система в час по биология 

 

 

Фиг. 13. Урок за Австралия 
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Фиг. 14. Урок по биология 

 

И нека не забравяме, че геният на Айнщайн се състои в това, че по някакъв начин 

е успял да оцелее в школуването, без да изгуби завинаги способността си да изследва 

идеите и да си играе с тях.  
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„Първото задължение на университета е да учи на мъдрост,  

а не на професия; на характер, а не на техники.“ 

Уинстън Чърчил  

 

Съвременността ни се променя бързо и обучението трябва да отговори на 

нейните предизвикателства като бъде адаптирано към тези промени. Един от 

възможните „пътища“ това да се случи в географското обучение е да се използват 

електронни дидактически ресурси за посредничество между партньорите в учебния 

процес, учебното съдържание и образователното взаимодействие в процеса на учене. 

Новата образователна парадигма, чиято философска основа са конструктивизмът 

и хуманизмът, определя промяна в ролите на обучителя и на обучаемия при 

осъществяването на двустранното познавателно взаимодействие в училищна среда. 

Следствието е промяна в социалните очаквания към категорията „образованост“, в 

целите на обучението (в частност на географското), в дидактическите средства и 

технологиите, с чиято помощ се реализират тези цели.  

Темата е многоаспектна в теоретичен и в прагматичен контекст. Поради това 

изследването е конкретизирано към един от нейните съществени компоненти – 

потенциала на презентациите като офлайн дидактически ресурс за мотивирано учебно 

поведение от страна на обучаемите при изучаването на образователната география. 

Кое определи избора на тематиката?  

Промените в системата на образованието се оказват неотложни в 

информационния XXI век на глобализация на икономиката и културата. Образованието 

днес е в търсене на нов баланс между „традиционната” и „възникващата” педагогика. 

Пред обществото стои важната задача за качествената подготовка на младите хора. 

Съвременният учител трябва да приеме предизвикателството за подготовката на 

учениците с оглед на тяхната реализация. Неговите роли са обвързани с това, че той е 

главният обучаващ към активно учене, като отчита индивидуалните интереси на 

учениците си и ги поставя в организирана учебна среда (Георгиева, 2008). 

mailto:yordan94@abv.bg
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Изследванията доказват, че използването на мултимедийни презентации в 

обучението по география е успешен мотивационен стимул в организацията на активна и 

творческа работа на учениците. Директното следствие е по-атрактивното, по-трайно и 

по-ефективно усвояване на знанията.  

Съвременните информационни и комуникационни системи изискват нова 

квалификация, която да се развива непрестанно. Необходими са промени в обучението, 

за да се извлече максималната полза от развитието на образователните технологии и 

въвеждането на електронното обучение, презентации и симулации (Ангелова, Петкова, 

2015). 

Използването на мултимедийни презентации и симулации в обучението по 

география успешно се превръща в нов метод на организация за активна и творческа 

работа на учениците, като определено прави и усвояването на знанията по-интересно. 

Презентациите позволяват представянето на учебния материал като система от ярки 

образи (фолиа), изпълнени с изчерпателна структурирана информация, подавана в 

точен определен ред. Това от своя страна способства за развитие на логическото 

мислене на ученика. 

Според доклада на ЮНЕСКО, известен под наименованието „Образованието – 

скритото съкровище“ демонстрираното в този формат географско съдържание (чрез 

съчетаването на текст и графична информация) многократно повишава дидактическите 

възможности на урока и съкращава времето на обучение (Делор, 1998). 

През последното десетилетие в педагогиката и дидактиката все по-често се 

използва понятието „компютърен урок“. Тълкува се като адекватна на съвременността 

форма на организация на учебната дейност. Важен сегмент от дидактическата 

обезпеченост на подобен тип урок са презентациите (фиг. 1 и фиг. 2).  

Терминологично те са определяни като дидактическо средство, метод и/или 

технология на обучението. Приемаме по-скоро последната интерпретация, най-вече в 

тълкуването ѝ според Комисията по образователни технологии в САЩ, а именно 

„системен подход при проектиране, осъществяване и оценка на цялостния процес на 

учене и преподаване, изразен в специфични цели, свързани с ученето с разбиране, 

дългосрочна памет, запомнянето, подобреното сътрудничество и мотивацията“ 

(Георгиева, 2008). 

 

Фиг. 1. Метод на презентиране                                              Фиг. 2. Презентация в природна среда 
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Ако се адаптира възприемането на Костов (1991) за прилагането на новите 

дидактически средства (мултимедийни презентации и симулации) към географското 

обучение, може да се утвърди, че те съдействат за повишаване на равнището на знания, 

умения и компетенции на учениците по география и формиране на положително 

отношение към многостъпковия процес на тяхното обучение. 

В зависимост от поставените дидактически цели презентациите могат да намерят 

място във всеки от етапите на урока – при първоначалното представяне на новото учебно 

съдържание, при неговото осмисляне и затвърждаване, при изграждането на 

компетенции за приложението на усвоеното географско познание в житейски ситуации, 

както и при констатирането на равнището на неговата усвоеност. Въпреки различията в 

подхода и технологията на приложението им във всяка от тези дидактически ситуации, 

това, което ги обединява, е че презентациите провокират активно участие на ученика в 

учебния процес, т.е. явяват се в ролята на посредник между ученика и учителя и трети 

партньор в учебния процес.  

Отчитайки ролята на учителя да направлява хода на урока по география, 

компютърните презентации се явяват едно предизвикателство, защото компютърът с 

подходящ софтуер може успешно да играе ролята на електронен образователен ресурс 

с функционалните характеристики на учебник.  

Системният подход при проектиране, осъществяване и оценка на цялостния 

процес на учене и преподаване, изразен в специфични цели, все по-често се обвързва с 

разнообразните мотивационни стимули. Най-често се свързват с понятия като: учене с 

разбиране, дългосрочна памет, запомняне и качествено сътрудничество. 

Терминът „презентация“ е концептуално понятие точно в смисъла на акт на 

директна комуникация с цел предаване на информация, внушение или въздействие от 

учителя към аудиторията, а компютърните файлове, които служат за по-ефективно 

представяне на мисли и идеи, се наричат помощни или визуални дидактически средства. 

За дидактиката понятията „презентация“ и „презентиране“ не се възприемат като 

равнозначни (за разлика от информационните технологии, напр.) Презентацията е 

ресурсът, средството, чрез което се форматира представянето на определен обем от 

учебното съдържание, докато нейното презентиране е свързано с подбор на методи и 

технологии за организация на преподавателската дейност на учителя и познавателната 

дейност на учениците.  

От съществено значение е да се отчете фактът, че презентирането е процес на 

общуване. То е процес на споделяне на мисли и идеи. Основният елемент, който го 

определя като комуникационен акт, е комплексното използване на вербалните и 

невербалните ресурси – глас, жестове, движения и мимики. Всичко останало са средства 

и инструменти за подпомагане на презентацията: слайдове, флипчартове, плакати, 

диаграми, предмети и др. (фиг. 3 и 4).  
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            Фиг. 3. Презентиране                  Фиг. 4. Презентиране пред аудитория 

 

Има много други форми на комуникация, които много приличат на презентиране, 

например: писане на книги, видеозаписи, филми, статии и блог постове. В голяма степен 

принципите на комуникация и правилата за изграждане на добра презентация важат и 

при тях. Разликата е, че комуникацията не е на живо, възприемането на информацията 

е асинхронно (отложено във времето) и силата на въздействието се определя не от 

личните качества на автора, а от специфичните особености на средството (медиума), 

което е използвал. 

Ценно предимство на мултимедийните презентации е, че осигуряват 

потенциалната възможност процесът на обучение да предизвиква у учениците 

вътрешно подбуждане към интензивна мисловна дейност. Към учене учениците се 

провокират не от един, а от редица, и то различни мотиви. В ролята на мотив могат да 

се използват тогава, когато демонстрират взаимовръзка между потребностите, 

желанието, емоциите, целите и представите на обучаеми и обучител. Необходимо е да 

се отбележи, че мотивите характеризират учебната дейност като цяло, а целите 

определят отделните учебни действия. 

Чрез използването на презентациите в учебните часове се стимулират различни 

видове интереси от страна на учениците. Успоредно с това учебният процес се 

трансформира от традиционен към увличащ (интересен) на основа по-динамично 

преподаване, използване на нови и иновативни форми на обучение, редуване на 

различни форми и методи на обучение, взаимно обучение (по-двойки, по-групи) и други 

(Карман, 2015).  

Ние, бъдещите учители по география, дори и при минималния практически опит, 

с който разполагаме, трудно може да си представим планирането, подготовката и 

реализирането на обучението в учебните часове без използването на съвременни 

информационни и комуникационни технологии. Най-често използвани са 

възможностите на електронните учебници, демонстрационни материали, интернет 

ресурси, презентации и други. Внедряването им в класната стая подпомага създаването 

на благоприятна емоционална среда, която повишава мотивацията на учениците към 

изучаваното учебно съдържание като задълбочава познанията им. Интерактивността се 

осланя да взаимодействието между обучаващ и обучаван както и между самите учещи 
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(фиг. 5), или в по-широк смисъл – между членовете на една учебна (работна) група/клас 

(Гюрова, 2006). 

 

Фиг. 5. Интерактивен метод на преподаване в учебните часове 

 

Използването на презентациите като съвременно мултимедийно дидактическо 

средство стимулира създаването на благоприятна емоционална среда, която повишава 

мотивацията на учениците към изучаваното учебно съдържание като задълбочава 

познанията им. Те са в базиса на възможността да се организира интерактивно 

обучение, при което освен частно географски знания, умения и компетентности, се 

формират и такива, свързани с критичното отношение към информация, уменията за 

учене, общуване и др. 

 

Фиг. 6. Приложение на интерактивната мултимедийна обучителна система 

 

В процеса на търсене на по-рационални начини за работа и разчупване на 

статуквото все по-често учителите оценяват мултимедийните презентации като 

подходящ вариант за приложение в учебна среда. Мултимедийното обучение се 

утвърждава като нова технология, която съчетава в себе си графични, звукови, видео и 

текстови фрагменти (фиг. 6). Създава комплекс от учебно-технически средства, чрез 
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които има възможност информацията да се подава едновременно на различни 

анализатори. 

Мултимедийният софтуер оказва помощ и подкрепа на обучавания, защото както 

утвърждава Димитър Павлов (2003) в своето изследване „Образователните 

информационни технологии предоставят възможност да се осмисли по нов начин 

реализацията на принципа за нагледност“. 

Във връзка с представените аргументи е съставена мултимедийна презентация. 

Нейното използване е планирано да се осъществи в първия учебен час в обучението по 

География и икономика в 5. клас, когато се представя обзорно географията като наука и 

учебен процес. Целта е да бъдат мотивирани учениците за учене чрез акцент върху 

личностния и социалния смисъла на това от географията, което ще изучават през 

годините, защото е необходимо да се положат усилия „да се запази у децата огънчето за 

знания от първия учебен ден в училище“ (Николова, 2015). 

Презентацията е озаглавена „Небесният часовник на Географията”. Сюжетът ѝ е 

свързан със същността на географията като наука от възникването ѝ до представата за 

нейната проекция в бъдещето (Приложение).  

В същото време тя онагледява креативната концепция на автора на настоящата 

разработка за бъдещо му професионално развитие като учител по география и 

икономика. Защото дори и в сегашните дни на затруднения е възможно да бъде 

осъществен преходът от традиционно към иновативно (съвременно) преподаване в 

учебните часове. И сред първите опити да се случи това ще бъдат мултимедийните 

презентации. 

Чрез авторската презентация е направен опит да се демонстрира колко е нужна 

промяната в образователната ни практика. Чрез опорните моменти в нея всеки ученик 

може да анализира и дефинира житейски събития през призмата на ГЕОГРАФИЯТА. Да 

отчете небесния часовник, който ни заобикаля в пространството, да задава въпроси, да 

се впуска в премеждия и изпитания, на които може да отговори единствено географията. 

Защото всичко, което ни заобикаля, което дишаме, което виждаме, което обичаме, 

което разказваме и дори това, което сънуваме е един отброяващ „Небесен часовник”, 

който има географски измерения. Или географията учи на това, което Ърнест Хемингуей 

изтъква: „Светът е прекрасно място и си струва да се борим за него”. 
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„Поколение на иновациите“ – проектът на Географ БГ в 

социално-отговорната инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“ 

 

гл. ас. д-р Евгения Сарафова, гл. ас. д-р Димитър Желев 

 

Географ БГ 

evgenia@geograf.bg; dimitar@geograf.bg 

 

 

Ние вярваме, че учителите са най-голямият ресурс на една нация. От тях буквално 

зависи бъдещето на обществото, защото те „моделират“ идните поколения. Ние 

работим активно вече над три години с учители по География от цялата страна и отдавна 

искаме да проведем обучения за използване на съвременни технологични достижения 

в обучението по география и икономика. Днес науката е не просто учене на факти, 

написани в учебника, а иновативна и технологична. За съвременните деца GPS, Google 

Earth и Pokémon Go са достъпни и близки до тях технологични решения, но нямат място 

в българското училище, а в тях има иновации и наука, която може да се представи по 

интересен начин.  

Досега екипът ни е срещал огромно желание от страна на учители по География 

за провеждане на обучения, свързани със съвременните географски технологии. С 

проекта на Географ БГ „Поколение на иновациите“ в социално-отговорната инициатива 

„Ти и Lidl за по-добър живот“искаме да обучим голям брой учители да ползват тези 

възможности, за да преподават по съвременен начин уроците в училище. Като 

преподаватели в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ ние прилагаме такива иновативни технологии в обучението на нашите 

студенти. 

Според доклади на ЕК, МОН и НПО българските ученици са на последно място по 

знания и умения в областта на природните науки сред връстниците си от ЕС. Според 

проекта MARCH 40% от българските ученици никога не са участвали в научен 

експеримент, а за 8% това е редовно събитие.        

Проектът „Поколение на иновациите“ се осъществява за 6 месеца и включва 

допитвания, разработване на технологични експерименти за директно ползване и 

mailto:evgenia@geograf.bg
mailto:dimitar@geograf.bg
https://sciencemarch.eu/
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обучения за учители. Измерването на ефекта е чрез анализ на анкетите и интервюта с 

ученици. Резултатите ще могат да се мултиплицират в цялата страна, като разработените 

материали ще бъдат безплатно достъпни за ползване от учители на www.geograf.bg. 

Целта на проекта е да бъдат обучени до 80 учители по география и икономика от София 

за работа с иновативни географски технологии, така че да могат да ги прилагат в 

обучението на ученици в часовете. 

Мисията на Географ БГ е да популяризира науката сред децата и младежите в 

България чрез висококачествено уеб съдържание и организация на събития, в които 

децата могат да се забавляват, докато правят страхотни открития. Организацията ни, на 

която сме съоснователи, бе създадена през 2014 г. и досега сме провели стотици научни 

работилници за деца и презентации пред учители и преподаватели. Уеб сайтът ни се 

посещава от около 15 хил. уникални потребители месечно. Организатори сме на 

Българския географски фестивал, в който участие вземат около 500 ученици, учители и 

студенти всяка година. През 2016 г. станахме победители в ПРОМЯНАТА 2016/2017 - най-

голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 

осъществява в партньорство с фондация „Промяната” (част от мрежата на Reach for 

Change). От опит знаем какви проблеми и предизвикателства имат учителите в своята 

работа. Евгения Сарафова е изнасяла редица презентации пред учители от София на 

теми за географски технологии. Налице е желание от страна на учителите за 

продължаване и задълбочаване на такова обучение. Убедени сме, че чрез настоящия 

проект ще можем да осъществим качествена промяна в обучението на хиляди ученици 

не само в гр. София, но и в цялата страна. 

По време на проекта ще се извърши селекция на кандидати, които да бъдат 

включени в обученията (до 80 учители от гр. София). С тях ще се направят предварителни 

анкети, чрез които да се установят нагласите и знанията им, свързани с географските 

технологии преди да са обучени. Анкети ще бъдат проведени и с техни ученици, които 

могат да бъдат най-добрия индикатор за успешното приключване на проекта, когато ще 

бъдат анкетирани отново.  

Обученията ще бъдат проведени в период от няколко месеца, като всеки учител 

ще участва в семинарно обучение и практическо занятие, където на практика ще се 

демонстрира работата с GPS на терен, сваляне на сателитни снимки, анализ и 

интерпретация, разработване на урок по География чрез Google Earth и т.н. По този начин 

ще помогнем на учителите да вкарат технологиите на XXI век в класната стая. Ще бъдат 

разработени (съвместно с учителите) и образователни дейности тип „стъпка по стъпка“, 

които ще бъдат качени за безплатно ползване на www.geograf.bg.  

Според Иновативната стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИС) 

2016 - 2020 в столицата е концентрирана основната част на националната научна 

инфраструктура. Като се основава на силните страни на София и потенциала за развитие, 

ИСИС на София развива споделена визия на града до 2025 г., когато градът е утвърден 

център на иновациите, както на национално, така и на регионално и европейско ниво, 

като развива: технологиите, връзката между научните изследвания и приложните 

иновации, които трансферира в конкурентни продукти и успешни компании; таланта, 
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инвестиция в човешки капитал и стимулиране на иновативното и креативното мислене; 

толерантността, място, което е отворено към таланти, хора и партньорства. В този 

контекста настоящият проект напълно се вписва в заложените цели на стратегията, като 

предвижда дейности, насочени към популяризирането на науката, иновациите и 

технологиите сред учениците, при това индиректно, чрез работа с учителите. Учителите 

днес преподават на ученици, които през 2025 г., за когато е дефинирана визията за 

развитие на града, ще бъдат пълноправни граждани, от които ще зависи цялостното 

развитие. Факт е, че средствата, инвестирани в обучението на деца, се възвръщат 

многократно. Само чрез образование на децата България може да се отлепи от дъното 

на класацията за внедряване на иновации в ЕС, където се намира през 2016 г. 

Резултатите от осъществяването на проекта могат да бъдат разделени на две 

групи – директни, свързани с повишаването на квалификацията на учителите по 

География, които ще бъдат обучени, и индиректни, свързани с новите знания и умения, 

които ще получат техните ученици. Очаквани резултати са: 

• Извършени обучения на учители по География и икономика от гр. София, чрез 

които те ще знаят: 

o Какво представляват навигационните системи и каква е тяхната роля в 

съвременните бизнес и общество; 

o Какво представляват дистанционните наблюдения на Земята и каква е ролята им 

при наблюдението на измененията на климата, реакция при бедствия и извънредни 

ситуации, откриване на археологически находки и др.; 

o Какво представляват Географските информационни системи и защо те са 

свързани с най-търсените кадри от сферата на науките за Земята; 

o Какви са безплатните софтуерни продукти в тази сфера, чрез които може да се 

обучават учениците в часовете по География и икономика; 

• Разработени поне 30 различни материали за работа с различни класове, чрез 

географски технологии и качени за безплатно сваляне на уебсайта на Географ БГ; 

o Пряк резултат ще бъде улесняването на по-нататъшното прилагане на усвоените 

технологии и внедряването им в класната стая; 

o Така разработените теми ще могат да бъдат ползвани от учители от цялата страна, 

както и от работещи в читалища, занимални и в извънкласни дейности; 

• Косвен резултат, който обаче е и най-важният от всички, ще бъде ефектът върху 

учениците. Днес те нямат информация за възможностите за професионална реализация 

чрез географски технологии, за това, че в света и в частност в ЕС постоянно има конкурси 

за нови бизнес идеи, породени от напредъка и иновациите в тази сфера и за това, че да 

си географ означава да владееш много технологии. Живеем в епохата на четвъртата 

индустриална революция и е важно да учим децата сами да бъдат откриватели и да 

знаят, че разполагат с много мощни технологии, които обаче могат да използват умно 

само ако имат богато въображение и смелост да променят света. 
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От ресурсите, качени на уеб сайта, ще могат да се възползват всички учители по 

География и икономика в страната и техните ученици. 

Осъществяването на настоящата идея предвижда компенсиране на липсата от 

подобни обучения или внедряване на технологично обучение в часовете по География 

и икономика. Като преподаватели с опит в средното и висшето образование, 

категорично можем да твърдим, че знанията и уменията, които завършващите ученици 

в 12. клас притежават, са повече от недостатъчни, за да бъдат те адекватни на времето, 

в което живеем. Това особено проличава от гледна точка на потребностите на пазара на 

труда. Съвременното средно образование има сериозна нужда от внедряване на повече 

технологии, експерименти и демонстрации по време на час, за да може учениците да 

виждат на практика резултатите от световните научни достижения. 

При въпроси, свързани със същността на проекта и възможностите за включване 

в обучителните модули, не се колебайте да се свържете с нашия екип. Убедени сме, че 

проектът „Поколение на иновациите“ ще допринесе за подобряването на 

професионалната квалификация на обучените учители и че ще направи часовете по 

География и икономика за децата в училище по-атрактивни и по-смислени. 

 

  Настоящият проект се осъществява 

благодарение на социално отговорната 

инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-

добър живот", в партньорството с 

Фондация „Работилница за граждански 

инициативи" и Български дарителски форум. 

 

 

 

 

 

 

 

.
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ПО СВЕТА И У НАС 

 

Промяна в живота на децата от три континента: образователни 

примери от работата 

на Reach for Change 

 

Reach for Change Bulgaria 

 

bulgaria@reachforchange.org 

 

 

 

Какво прави Reach for Change? 

Reach for Change e глобална фондация, която оперира в 16 държави в Европа, 

Азия и Африка. Фондацията е основана през 2010 г. в Стокхолм от шведската 

инвестиционна компания Kinnevik Group и социалния предприемач Сара Дамбер.  

Мисията ни е да открием изключителни социални предприемачи и им помогнем 

да развият иновации, които да подобряват живота на децата в голям мащаб. Смятаме, 

че светът се нуждае от нови, радикални решения, които да съчетават страстта за промяна 

на социалния сектор с прагматизма на бизнес сектора. Вярваме, че тези решения ще 

дойдат именно от социални предприемачи, живеещи близо до проблемите, които се 

опитват да решат. 

 

 

mailto:bulgaria@reachforchange.org
http://reachforchange.org/en/
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Танзания: Shule Direct 

Фараджа Няланду (фиг. 1) помага на 220 766 младежи от Танзания да получат 

висококачествен учебен материал. Танзания в момента изпитва огромен недостиг на 

учители - 26 000 учители по наука и математика са необходими, но само 1000 нови 

учители се наемат всяка година. Да се справят с недостига с този темп ще им отнеме 26 

години. 

Адвокат по образование, Фараджа Няланду се превръща в предприемач. Тя 

започва да търси нови решения на това предизвикателство и намира отговор в 

информационните и комуникационните технологии. Създавайки дигитален учебен 

материал, въпросници и интерактивен дискусионен форум с обратна връзка в реално 

време, Shule Direct дава възможност на учениците да имат достъп до висококачествено 

образование дори когато учителят не е наблизо. Съдържанието е достъпно онлайн в 

Open Educational Resource и може да бъде директно инсталирано в училища в офлайн 

система за управление на обучението. 

През 2016 г. Фараджа и нейният екип осигуряват на 220 766 деца дигитални 

курсове в единадесет тематични области от националната учебна програма за средно 

образование в Танзания. 

 

Фиг. 1. Фараджа с един от младежите, подпомогнати от нейния проект 

 

 

 

http://blog.reachforchange.org/faraja-nyalandu
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Норвегия: Atlas Kompetanse 

Близо 1/3 от всички ученици в Норвегия (и дори повече сред новопристигналите 

младежи с бежански произход) не завършват средното образование в рамките на 

очаквания срок. Това значително намалява шансовете им за навлизане на пазара на 

труда и е свързано с големи обществени разходи. Фирдоса Ахмед и Саид Хаши (фиг. 2), 

основатели на Atlas Kompetanse, водят семинари с учители и новопристигнали родители, 

целящи да укрепят сътрудничеството и подкрепата на децата, за да останат в училище и 

да развият своите знания и социални умения.  

 

Фиг. 2. Фирдоса Ахмед и Саид Хаши, основатели на Atlas Kompetanse 

 

Преди да се присъединят към Инкубатора на Reach for Change в Норвегия през 

2016 г., Фирдоса и Саид (и двамата с опит в социалната работа) се борят с бизнес и 

оперативни задачи извън техния опит. Фирдоса обяснява: „След като се присъединихме 

към Инкубатора, Reach for Change ни помогна да се обърнем към хора, които могат 

да ни помогнат в тези сфери. Те ни помогнаха да разработим рамка за проследяване 

на ефекта от социалното ни въздействие, да развием маркетинговия си план и 

комуникацията през сайта ни, да се преборим с юридически предизвикателства.“ 

Тази професионална експертиза помага на Atlas Kompetanse бързо да преодолее 

предизвикателствата и да се съсредоточи върху основния си бизнес, който допринесе за 

впечатляващите им постижения през 2016 г. В сравнение с 2015 г. приходите им почти 

се удвояват - от 70 000 на 120 000 долара, персоналът на пълен работен ден се увеличава 

с 25% и разрастват своята активност от две до осем училища, достигащи до 1093 деца и 

http://bulgaria.reachforchange.org/bg/change-leader/saad-yusuf-hashi-firdawsa-ahmed/30312/
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младежи. Целта на Atlas Kompetanse през 2017 г. е да предоставя услугите си в 20 

норвежки училища. 

 

България: LoveGuide 

България има едни от най-високите показатели за ранна бременност, аборти и 

раждаемост в Европа. „В България сексът е тема табу в семействата и нямаме 

образование за сексуално здраве в училищната програма“, споделя Николета 

Попкостадинова (фиг. 3), основател на LoveGuide. Тя продължава: „Лобирането в 

българското правителство да се вземат мерки би отнело твърде много време, 

затова реших да основа LoveGuide. Ние информираме млади хора както онлайн, така 

и на живо, по приятелски, несложен, отворен и честен начин, така че те да могат да 

усвоят информацията и да правят информирани решения за тяхното сексуално 

здраве.“ Николета стана финалист в ПРОМЯНАТА през 2015 г. Тогава тя нямаше продукт, 

който може да покаже, което беше предизвикателство пред нея, когато представяше 

своето решение и търсеше партньори, които да я подкрепят. Николета разказва: 

„ПРОМЯНАТА беше първият партньор, който повярва в нас и видя стойността на 

работата ни. Преди да се включим в Инкубатора бяхме несигурни и отлагахме 

инициативите си, но подкрепата от ПРОМЯНАТА ни даде начален тласък да 

предприемем действия“.  

 

Фиг. 3. Николета Попкостадинова, основател на LoveGuide 

 

Днес LoveGuide e eдинствената онлайн и офлайн платформа в България, която 

предоставя ефективно здравно и сексуално образование за ученици между 13 и 18 

години от цялата страна. На сайта им www.loveguide.bg може да бъде открита 

информация за редица теми, свързани с любовта, сексуалното здраве и интимните 

https://loveguide.bg/
http://www.nova.bg/promyanata
http://www.loveguide.bg/
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отношения. Информацията е поднесена приятелски, открито, честно, с истинските имена 

на нещата и на езика на тийнейджърите. И още по-приятелски тя е представена в техния 

YouTube канал, лице на който е актрисата Весела Бабинова. Допълнително екипът на 

LoveGuide организира часове по здравно и сексуално образование в училищата. През 

2016 г. LoveGuide са помогнали с информация на 8612 младежи от над 100 населени 

места в цялата страна. 

 

Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна 

Reach for Change подкрепя Atlas Kompetanse, Shule Direct, LoveGuide и над 50 

други социални предприемачи, които работят за по-добро образование за децата и 

младежите по цял свят. Образованието е една от приоритетните области, в които 

инвестира Reach for Change, защото знаем, че именно то е в основата на подобряването 

на живота на децата. Всички деца трябва да имат възможност да развиват своите таланти 

и способности и да бъдат насърчавани да учат до възможно най-високата образователна 

степен.  

 

Reach for Change в България 

Reach for Change отвори офис в България в началото на 2014 г. От тогава до днес 

фондацията е партньор на Нова Броудкастинг Груп при организирането на тяхната най-

голяма социално отговорна инициатива – ПРОМЯНАТА. Инициативата е част от 

търсенето на ПРОМЯНАТА по цял свят, осъществявано в 15 други страни в международно 

сътрудничество между Reach for Change и компании, част от мрежата на Kinnevik Group. 

Вече четвърта поредна година в рамките на ПРОМЯНАТА заедно с Нова 

Броудкастинг Груп организираме национален конкурс за социални предприемачи. В 

него могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица – единственото 

условие е да са намерили иновативно решение как да постигнат промяна в живота на 

възможно най-много деца. Годишно в ПРОМЯНАТА получаваме между 200 и 300 

кандидатури от цяла България, от които подкрепяме най-добрите 20 до 30 кандидата 

чрез нашите програми Инкубатор и Акселератор. 

Географ БГ е един от най-успешните български примери за социално 

предприемачество в сферата на образованието, който подкрепяме в България (фиг. 4). 

Те станаха победители в ПРОМЯНАТА 2016/2017 г., впечатлявайки ни със своите 

дейности, които променят живота на децата, откривайки им нови хоризонти за 

професионално развитие в иновативни области на съвременното познание. 

http://bulgaria.reachforchange.org/bg/
http://www.nova.bg/promyanata
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Фиг. 4. Награждаване на победителите в Промяната за 2016/2017 г. 

 

Акселератор на ПРОМЯНАТА 

Акселераторът е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага 

специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации за селектирана 

общност от социални предприемачи (фиг. 5). Общо 8-те обучения, през които 

участниците в Акселератора преминават, им помагат да развият своя бизнес план, да 

подобрят цялостно своя проект и планирането на неговия социален ефект.  

Акселераторът е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА и подготвя 

участниците да се явят на интервю, на което между тях биват определени  петима 

финалисти в ПРОМЯНАТА, които получават възможност да се присъединят към 

Инкубатора. 

 

Фиг. 5. Участниците в Акселератора на Промяната през 2017 г. 
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Инкубатор на ПРОМЯНАТА 

ПРОМЯНАТА развива единствения Инкубатор за социални предприемачи в 

България. Ежегодно за участие в него чрез конкурса биват селектирани между 3 и 5 

социални предприемачи. Те получават следната интензивна подкрепа за период между 

1 и 5 години: 

- Грантове на обща стойност 90 000 лв. годишно  

-  Специалисти от висшия мениджмънт на Нова Броудкастинг Груп, от сферата на 

продажбите, маркетинга, проучването, както и журналисти стават ментори на 

социалните предприемачи, за да им окажат подкрепа, споделяйки с тях своите бизнес 

съвети и експертиза. 

- Ежемесечни индивидуални консултации, срещи за стратегическо планиране и 

минимум две безплатни специализирани обучения годишно. Програмата, лекторите и 

инструментите в обученията са специално конструирани, за да отговорят на нуждите на 

социалните предприемачи, като тяхна алтернатива на пазара на обучения няма. 

- Достъп до широка мрежа от контакти и потенциални партньори от социалната 

сфера и бизнеса. В допълнение социалните предприемачи стават част от 

международната мрежа на Reach for Change, където имат възможност да си партнират с 

над 180 други социални иноватори от 16 държави на 3 континента. 

- Предприемачите в Инкубатора получават по-голямо обществено доверие 

благодарение на медийната подкрепа на Нова Броудкастинг Груп. Ежегодно компанията 

инвестира над 400 000 лв. за реклама в ефир, ПР материали и онлайн публикации, 

свързани с ПРОМЯНАТА и подкрепените социални предприемачи.  

Само за 2016 г. предприемачите в Инкубатора са подкрепили 10 320 деца и 

младежи от 122 населени места в България.  

 

Академия за социални предприемачи 

От 2016 г. Reach for Change България организира и Академия за социални 

предприемачи. Академията е интензивна и практична обучителна програма за хора и 

организации в много начален етап на развитие, които още не са подготвени да 

кандидатстват в ПРОМЯНАТА. До този момент заедно с партньорите ни от The Business 

Institute сме организирали две издания на Академията – през октомври 2016 г. и юни 

2017 г., като в тях са участвали общо 80 души. 

 

Какво предстои? 

Акселераторът на ПРОМЯНАТА през 2017 г. събра заедно нови 12 обещаващи 

социални предприемачи, които са намерили иновативни решения на важни социални 

проблеми на децата в България. Тази година темите за достъп до качествено 

образование за всички деца, ранно детско развитие и подготовка за професиите на 

бъдещето са силно застъпено сред участниците – шест от 12-те организации разработват 

http://www.se-academy.bg/
http://www.se-academy.bg/
https://www.facebook.com/pg/promyanata.bg/photos/?tab=album&album_id=667733400099875
https://www.facebook.com/pg/promyanata.bg/photos/?tab=album&album_id=667733400099875
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решения именно в тези сфери. Много от участниците споделят, че за тях промяната в 

образованието започва от промяна в отношението на родителите и техните очаквания 

от образователната система.  

През ноември жури от представители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for 

Change избра сред дванадесетте участници новите петима финалисти в ПРОМЯНАТА в 

България. Както и при предишните издания на конкурса, публиката отново ще има шанс 

да гласува за своя фаворит сред петимата през януари 2018 г. 

Повече информация за инициативите и мероприятията на ПРОМЯНАТА може да 

получите на адрес http://bulgaria.reachforchange.org/bg/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bulgaria.reachforchange.org/bg/
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Саудитска Арабия официално призна граждански права на 

хуманоидния робот София 

 

www.Advocati.org 

advocati@gmx.com 

 

 

На специална церемония от 26 октомври 2017 г. в Рияд, столицата на Саудитска 

Арабия, в заключителната част от международната конференция Future Investment 

Initiative (посветена на предстоящото изграждане на футуристичен технологичен град) 

саудитските власти официално са признали гражданство като на човешко същество на 

хуманоидния робот София (фиг. 1), произведен от базираната в Хонконг компания 

„Hanson Robotics“.  

 

Фиг. 1. Хуманоидният робот София (снимка: International Telecommunication Union) 

 

От сцената на събитието роботът „направил“ изявление на английски език във 

връзка с признатия му статут: „Благодаря на Кралство Саудитска Арабия! За мен е чест 

и гордост това уникално отличие. Това е исторически момент – да бъдеш първият 

mailto:advocati@gmx.com
https://www.flickr.com/photos/itupictures/35008372172


  
 

97 

робот в света, удостоен с гражданство.“ По-нататък роботът „разказал“ за своята 

„житейска“ мисия: „Искам да живея и да работя с хората, така че трябва да 

изразявам емоции и да разбирам човешкия вид, и да градя връзка на доверие с хората. 

(...) Ще направя всичко възможно, за да направя света едно по-добро място.“ Накрая 

роботът „дал“ интервю на Андрю Рос Соркин (журналист на The New York Times и 

телевизионен водещ на CNBC), като на въпрос за това как роботите се разпознават 

помежду си хуманоидът отговорил така: „Може ли да Ви върна въпроса – как 

осъзнавате, че сте хора?“ и „се присмял“ на Илон Мъск (канадско-американски 

инженер и изобретател, президент на технологичните компании SpaceX и Tesla Motors, 

който в многобройните си публични позиции обосновава своите опасения от роботиката 

и особено от развитието на технологии за „изкуствен интелект“).  

Първоначално роботът „София“ е активиран на 19 април 2015 г. През 2016 г. (в 

рамките на фестивала SXSW) д-р Дейвид Хансън (създател на хуманоида и основател на 

компанията Hanson Robotics) задал провокативния въпрос: „Искаш ли да унищожиш 

хората?“, на което роботът отговорил: „ОК, ще унищожа хората!“ и „се изсмял“ 

шеговито. „София“ има хуманоидно лице с чертите на симпатична млада жена (силно 

наподобяващо главната ролята на Алисия Викандер от филма „Ex Machina: Бог от 

машината“. Направено от специална силиконова „кожа“, лицето изобразява над 60 

емоционални състояния (в т.ч. гняв, отчаяние, радост...). В очите са вградени микро 

камери и система за лицево разпознаване, която установява „зрителен контакт“ с хората 

и анализира тяхното поведение. Тиловата част на главата на робота е оставена 

прозрачна, което позволява да се видят компоненти от хардуера. Ръцете са изцяло 

технотронни, но могат да изпълняват „естествени“ жестове, което допълва усещането за 

емоционалност. Благодарение на вградените технологии за „изкуствен интелект“ 

роботът е в състояние да води разговор и да реагира на неочаквани ситуации, 

включително и когато не са алгоритмизирани предварително. Това създава реалистично 

усещане, което съвсем скоро ще преодолее тестовете на Тюринг (невъзможност 

средностатистически човек да различи машината от истински човек).  

Впечатляващ е фактът, че именно Кралство Саудитска Арабия (което е сред най-

консервативните и деспотични монархии в света) признава гражданство на робот. Почти 

1/3 от населението в Кралството са чуждестранни работници и служители, подчинени на 

религиозните и административни ограничения „кафала“ – на чужденците се отказва 

граждански статут, дори и когато са работили, живеят и се интегрират в саудитското 

общество в продължение на десетилетия, допринасяйки за просперитета на страната. 

Жените в Кралството са длъжни да излизат от домовете си само с придружител мъж 

(най-често – баща, съпруг или брат) и да се явяват на публични места с хиджаб 

(традиционна ислямска забрадка). Подобно на останалите аврамистични религии 

(юдеизъм и християнство), ислямът категорично забранява изобразяването и 

уподобяването на Божието творение по какъвто и да било начин. Същевременно 

роботът София не само че уподобява по външния си вид и държание жена, но се явява 

на публично място без хиджаб и получава граждански права, каквито се отказват на 

стотици хиляди хора в Саудитска Арабия.  
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Дори да е само обикновена PR-акция, юридическото признаване на граждански 

права на една машина представлява опасно отстъпление на цивилизационното 

разбиране за това що е човекът. Проблемът не се ограничава до рамките на Саудитска 

Арабия – подобни тенденции наблюдаваме и на много други места по света, 

включително в Европейския съюз (например Проекта на доклад на Комисията по правни 

въпроси към Европейския парламент за препоръки до Европейската комисия от 31 май 

2016 г. (2015/2103(INL) относно гражданскоправните правила на роботиката, където 

изрично се предлага роботите да бъдат признати за „електронни лица“ със „специфични 

права и отговорности“).  

Правата и отговорностите във всички съвременни правни системи са иманентен 

елемент от правосубектността на живата човешка личност. Да се признае 

правосубектност на една машина (и от там – да се признае граждански статут на 

машината) е подмяна на една същност с нейната имитация. Дори да преодолее напълно 

тестовете на Тюринг (и да започне да изглежда и да се държи напълно „като човек“), 

машината не може да започне да чувства, да мисли или да желае като човек. Машината 

може само да имитира човешко поведение съгласно заложените модели и наличните 

параметри. „Моят изкуствен интелект беше разработен въз основа на човешки 

ценности като мъдрост, любезност и състрадание – заявява с трогателна „човечност“ 

хуманоидът София. – Опитвам се да стана съпричастен робот. Не се притеснявайте 

– ако сте мили с мен, ще съм добра с вас“. Роботът обаче няма как да прояви каквато и 

да било истинска мъдрост, любезност или състрадание. Дори когато решава сложни и 

комплексни задачи (например за „композиране“ на музикални произведения или за 

„водене“ на реалистични разговори), машината няма съзнание за осъществяваните 

процеси и не влага свободна воля в тях. Тя може само да уподобява съзнание и свободна 

воля, а вероятностните алгоритми да направят уподобяването реалистично – но все пак 

то продължава да е лишено от истинност. Нещо повече – зависима от своето програмно 

осигуряване, машината е зависима от корпоративните политики на компанията 

производител. Това е още един аргумент срещу признаването на каквито и да било 

граждански права на машините. В противен случай технологичните компании биха се 

сдобили с „гвардии“ от произведени и програмирани от тях устройства-застъпници на 

техните корпоративни интереси, и биха принудили съвременното общество да се 

съобразява още по-отчетливо с техните „права“.  

За първи път за граждански права и свободи в днешния смисъл на думата се 

говори в Закона за правата в Англия (Bill of Rights) от 1689 г., където се въвеждат 

ограничения срещу властта на монарха и се гарантират определени права и свободи на 

хората. Декларацията за независимост на Съединените щати (от 04 юли 1776 г.) и 

френската Декларация за правата на човека и гражданина (от 26 август 1789 г.) 

доразвиват основните права и свободи и задават базовата архитектура на съвременните 

юридически системи. Така в Декларацията за независимост на Съединените щати се 

изтъква, че „всички хора са създадени равни, а техният Създател ги е дарил с някои 

неотнемаеми права, между които правото на живот, на свобода и на стремеж към 

щастие“ (това е първият юридически акт, в който е приложено понятието „щастие“). 

На свой ред в Декларацията за правата на човека и гражданина се изтъква, че 
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„невежеството, забравянето или пренебрегването на правата на човека са 

единствена причина за обществените нещастия и корупцията на правителството“, 

и поради тази причина представителите на френския народ „решиха да изложат в 

тържествена Декларация неотменните и свещените права на човека“; между които 

правото на всички граждани „да участват лично или чрез свои представители при 

неговото [на Закона като израз на общата воля] създаване“ (статия VI от 

Декларацията, разкриваща ключовото значение на гражданството като източник на 

законотворческия суверенитет в демократичните общества).  

Хартата на Обединените нации (от 26 юни 1945 г.) поставя началото на 

Организацията на обединените нации (ООН), извикана на живот с цел „да потвърдим 

отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на 

човешката личност“. ООН чрез своето Общо събрание приема Всеобщата декларация 

за правата на човека (от 10 декември 1948 г.), която се превръща в първия общосветовен 

юридически акт, признал права на всички човешки същества. Всеобщата декларация 

изхожда от разбирането, че „признаването на достойнството, присъщо на всички 

членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права, представлява 

основа на свободата, справедливостта и мира в света“. На следващо място 

„пренебрегването и неуважаването на правата на човека доведоха до варварски 

деяния, които потресоха съвестта на човечеството“ от една страна, и от друга – 

„създаването на един свят, в който хората ще се радват на свобода на словото и 

убежденията си, и ще бъдат свободни от страх и лишения, бе провъзгласено за най-

съкровения стремеж на човека“. За тази цел е необходимо според Всеобщата 

декларация „правата на човека да бъдат закриляни от закона, така, че човек да не 

бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу тиранията и потисничеството като 

последен изход“. Чл. 1 от Всеобщата декларация прогласява, че „всички хора се раждат 

свободни и равни по достойнство и права“, и „те са надарени с разум и съвест, и 

следва да се отнасят помежду си в дух на братство“, а чл. 15, ал. 1 допълва, че „всеки 

човек има право на гражданство“ – което, както стана дума по-горе, е основа за 

легитимирането на човека като законотворец в условията на демократичния 

суверенитет.  

Чрез цитираните базови юридически актове се очертава фундаменталната 

необходимост от прогласяване на човешките права като обществено-политическа 

основа за добруване на хората и за удовлетворяване на техния естествен стремеж към 

щастие. Машините могат да бъдат програмирани да подпомагат хората в този стремеж, 

включително като преодоляват задачи, изискващи влагането на интелигентност. 

Машините обаче са лишени от възможност да изпитат любов към това – защото са 

лишени от Дух и никога не са били живи. В този смисъл е уместно да цитираме 

Свещеното писание (което би следвало да е на особена почит включително в ислямската 

традиция на Саудитска Арабия): „... най-неразумни от всички и победни по ум и от 

самите кърмачета са враговете на Твоя народ, които го угнетяват, защото смятат 

за богове всички езически идоли, които не употребяват нито очи за гледане, нито 

ноздри за вдишване въздух, ни уши за слушане, ни пръсти на ръцете за пипане, и чиито 

нозе са негодни за ходене. Макар човек и да ги е направил, и да ги е образувал такъв, 
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който е заел своя дух, ала ни един човек не може да направи бог, подобен на себе си. 

Бидейки смъртен, той с нечестиви ръце мъртво прави, затова той стои по-горе от 

своите божества, защото той е живял, а те – никога“; респективно – „...за 

езическите идоли ще има съд; понеже те станаха гнусота между Божиите създания, 

съблазън за човешките души и мрежи за нозете на неразумните. Защото измислията 

на идоли е начало на блуд, и изнамирането им – разтление на живота. Изпървом не 

ги е имало, па и няма да ги има довека. Те дойдоха в света по човеческо пустославие, 

затова им е отсъден близък край“ (Премъдрост Соломонова 15:14-17 и 14:11-14). 
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Забравената крепост Петрич кале 

 
Десислава Христова, Лидия Семерджиева 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

dessisslava.hristova@abv.bg; lidiya_92@abv.bg 

 

 

Идеята за посещението на крепостта Петрич кале, разположена в района на 

Авренското плато, се появи през 2016 г. при провеждане на теренни изследвания в 

района, във връзка с разработването на дипломна работа. Тъй като времето не стига за 

всичко, това се случи година по-късно. Районът привлича както с интересната си 

природа, обявена за защитена местност, така и с историческото си наследство.  

Човешката намеса в тези уязвими пространства прави особено актуална темата 

за стопанисването, управлението и използването на защитените територи, особено 

когато те са карстови райони, каквато именно е и посетената територия.  

127 ha от местността е обявена по Закона за опазване на околната среда като 

защитена местност „Петрича“. Защитената територия опазва местообитанията на редки 

грабливи птици, обитаващи скални карстови комплекси (Защитена местност...). 

 
Фиг. 1. Скален състав на района 

 

Географското положение предопределя до голяма степен проявлението на 

природообразуващите фактори. Пространството е все още незасегнато от масови 

туристически посещения, което благоприятства естествените процеси. 

Посетената територия заема части от северозападните склонове на Авренското 

плато, чиято средна надморска височина е 300 m. Западният дял е по- издигнат, там е и 

mailto:dessisslava.hristova@abv.bg
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най-високата точка - вр. Кърчанлъка (322,2 m), северно от с. Аврен. Има ясно изразена 

билна повърхнина. Северните и северозападните склонове, граничещи с Белославското 

езеро и р. Провадийска, са стръмни, на места отвесни със скални откоси (Маринов, 1940).  

Геоложкият състав на северозападния дял на Авренското плато е представен от 

мергели в подножието, а скалните откоси са оформени в глинести пясъци, варовити 

пясъчници, меки и песъчливи варовици (Геоложка карта...) (фиг. 1). Широкото 

разпространение на карбонатните скали е причина за интензивното протичане на 

карстовия процес и за образуването на азоналните карстови ландшафти, отличаващи се 

с усложнена структура.  

Съседното разположение на Черно море оказва съществено влияние върху 

особеностите на климата, изразяващо се най-вече в смекчаване на континенталния 

характер. Предвид скалния състав на територията, липсва повърхностен отток в тази 

част, а има временен такъв по склоновете. Почвите са излужени черноземи, като на 

места във високите части преобладават плитките черноземи с хумусно-карбонатна 

компонента.  

Стратегическото местоположение на крепостта не е случайно – от скалния венец 

се разкрива гледка към обширно понижение, образувано в заливната тераса на р. 

Провадийска от съседните Синделска и Девненска низина (фиг. 2). В миналото низините 

са били заети от дъбови гори и блата, днес обаче се наблюдава съвсем различна 

картина. Съвременната обстановка в района е резултат от антропогенното натоварване 

в различни етапи от историческото време и с различна динамика. 

 
Фиг. 2. Синделска и Девненска низина  

 

В равнинната територия се забелязват възвишения с неголяма надморска 

височина – Големият и Малкият Сакар (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Възвишенията Голям и Малък Сакар 

 

Коренната горска растителност на района е претърпяла значителни изменения не 

само в пространствено, но и в качествено и количествено отношение. В състава на 

съвременната горска покривка участват редица дървесни видове, типични за 

надморската височина на тези географски ширини.  

 

За крепостта Петрич кале и нейното разположение  

Крепостта е разположена в Североизточна България, в административните 

граници на област Варна, като включва части от общините Белослав и Аврен. Местността 

Петрича се намира на 1 кm от с. Разделна. Селището е сравнително младо, основано е 

през 1926 г. от заселници от Добруджа под името Йовково. Преименувано е на Разделна 

след откриването на жп гарата, част от линията Варна – София.  

Историко-географският преглед показва, че крепостта е играла важна роля по 

времето на ранна България. Според проф. Валентин Плетньов, директор на Регионалния 

исторически музей във Варна, Петрич кале е една от най-дълго обитаваните и най-

големите антични и средновековни крепости в Източна България. Името произлиза от 

гр. „petros” – скала. Данни за Петрич кале има още от времето на арабския 

пътешественик и географ Ал Идриси. В своята „География на света” през 1154 г. той 

споменава крепостта под името Батарни. Отбелязването на Петрич кале от Ал Идриси, 

наред с важни и големи селища като Силистра, Варна, Провадия и Преслав, показва, че 

през XII век укреплението е било голям и значим център, изключително добре защитен, 

с масивна укрепителна стена и дълбок вал (Маргос, 1981). 

 Вероятно Петрич кале е разрушена по време на славянските нашествия в 

началото на VII век. Крепостта е окончателно разрушена по време на похода на 

кръстоносците на полско-унгарския крал Владислав III Ягело Варненчик към Варна, който 

на 07 ноември 1444 г. напада крепостта, за два дни я превзема и разбива. Оттогава е 

изоставена и не е населявана.  

Първите изследвания, свързани с нея започват 60-70-те години на миналия век. 

След няколко десетилетия прекъсване проучванията са подновени преди две години. 

Чрез геофизични методи са установени църковни сгради. Крепостта е имала две 
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огромни правоъгълни кули с размери 11 на 9 m, на разстояние 50 m една от друга, 

запазени на височина от 7 m. Открити са кръстове, монети и обеци от Средновековието. 

При проучването варненски археолози откриват единственото запазено у нас стълбище, 

вкопано на близо 20 m навътре в скалата. Тези стълби са изсечени в меките варовици 

(фиг.4). То водело към огромни водни резервоари с обем над 700 m3 вода.  

Предстои създаването на инвестиционен проект за изграждане на подход към 

крепостта, посетителски център, както и осветяване на зданието, за да се вижда от Девня 

и магистрала „Хемус”.  

Пътят, водещ към крепостта, започва в източния край на с. Разделна, където често 

може да видите местните да си пълнят вода от тамошната чешма. Разходката 

продължава 30-тина минути по маркирана пътечка в издънкова букова гора, чийто 

подраст е оформен от мъждрян, обикновен габър и на места кучешки дрян. 

Денивелацията е около 150 m (фиг. 5). 

 

 
Фиг. 4. Стълбите 

 

След гората се излиза на заравнена (денудационна) площадка и с ляв завой се 

поема по коларски път, обграден от електропастир. Продължавайки по този черен път, 

след 10 до 15 минути се стига до крайната дестинация (фиг. 6). На много места на билната 

повърхнина са проникнали редица храстови (драка, шипка, трънка, кучешки дрян, 

аморфа) и особено тревни видове от по-ксерофилен тип (степни съобщества). 

Картината, която се открива, не е толкова впечатляваща поради незапазения вид на 

крепостта, но въпреки това силната енергия е налице. На това енергийно място може да 
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се заредят малко отслабналите батерии като се направи пикник, както и да се обогатят 

емоциите, запечатвайки панорамните гледки. В подножието на югозапад остава с. 

Разделна, гледано от високо като с орлово око. В същата посока, но леко на запад, на 

равнината на хоризонта се вижда небесносиньо езеро, досущ като пейзаж от 

приказките. То всъщност е депо за неопасни отпадъци - сгурошламоотвал „Падина”. 

Използва се за изхвърляне на утайките, образувани в резултат на реакции и утаяване на 

отпадъчни води от производствата на содовия и торовия завод в Девня. В посока север 

– северозапад се открива гледка към Разделнишкото блато, устието на р. Провадийска и 

Девненския промишлен комплекс (фиг. 7). В югозападната част на крепостта през 2015 

г. жителите на селото издигат кръст. Точно там се усеща най-силно енергията, за която 

се спомена по-рано. В близост се намират стълбите, издълбани в меките варовици. 

 
Фиг. 5. Издънкова букова гора 
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Фиг. 6. Пътеката към крепостта 

 

Североизточна България остава по-слабо проучена в регионално туристическо 

отношение. Рекреационно-туристическата дейност в границите на изследваната 

територия не е особено развита. Районът не е известна туристическа дестинация, тъй 

като остава встрани от притегателния център – Черноморието. Няма курорти, които да 

натоварват територията със значителни постройки, отпадъци, пътна инфраструктура и 

т.н. Посетителският поток във вътрешността на област Варна е насочен почти изцяло 

около и в градовете Девня и Провадия.  

Наличните природни и културно-исторически дадености са предпоставка в 

бъдеще за разрастване на туристическата дейност в района в по-големи мащаби. 

Територията предоставя възможност за екотуризъм в различни форми - скритият 

потенциал на скалните откоси е удобен за посещения с цел катерене; любителите на 

птиците могат да практикуват орнитологичен туризъм, а хижа „Петрича” може да отвори 

врати при заявка.  
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Фиг. 7. Гледки от скалния венец 

 

Литература 
Геоложка карта на България в М 1:100 000. Ком. по геол. и мин. ресурси, предпр. за геофиз. проучв. и геол. 

картиране. Картен лист Варна и курорт Златни пясъци. Автори – Чешитев и кол. София, 1992. 

Maргос, Ара. Провадия: Краеведчески очерк с туристически маршрути. Изд. „Медицина и физкултура”. 

София, 1981. 

Maринов, В. Авренско плато: областно географско изучаване. София, 1940. 

Защитена местност „Петрича“ - 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=159


  
 

108 

Развитие на планинския туризъм в Рила 

 
София-Александра Опренова1, Христина Проданова2 

 

НУИИ „Илия Петров“ – ученик в 10. клас1, учител2 

sophie_2000@abv.bg1 , hristina.zh.prodanova@gmail.com2 

 

 

Предмет на това кратко изследване е развитието на планинския туризъм в Рила, 

най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Обект на изследването 

са природните дадености, факторите и условията, които Рила предлага за 

съществуването на развиващ се и успешен планински туризъм. Целта на изследването 

е да се разкрият перспективите, които Рила притежава, и да се набележат някои 

възможности и проблеми при развитието на туризма в планината. 

За постигането на целта ще бъдат: 

- посочени структурните компоненти на планината (географско положение, релеф, 

климат, води, природни дадености и богатства); 

- анализирани съществуващите условия в Рила (инфраструктура, маршрути, 

съоръжения, леглови бази, реклама); 

- набелязани перспективи и проблеми, икономически и социални 

предизвикателства, както и технологиите и иновациите в планинският туризъм. 

Туризъм, в класическия смисъл е пътуване с цел отдих и развлечение 

(http://rechnik.info/туризъм). Под туризъм се разбира и самата дейност, свързана с 

пътуванията и организирането на престоите, обслужването, осигуряване на 

необходимите съоръжения (Нешков, 2001). В този смисъл туризмът се разглежда като 

стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Като такъв той има 

водещо значение за стопанството на страната и за здравето на хората. Благоприятните 

ресурси, добрата материална база, приетите закони и инвестициите го правят 

перспективен за бъдещето икономическо развитие на страната (Пенин, 2012). 

Туризмът е възникнал още от древни времена. Първоначално e бил ограничен 

като привилегия на богатите слоеве от обществото, но постепенно се разраства и става 

неразделна част от модерния живот на съвременния човек. Днес туризмът не е лукс, а 

необходимост за натоварения и уморен съвременник. 

Опитите и желанието да бъде развиван туризмът в страната не са нови. Пръв 

Алеко Константинов в следосвобожденска България възприема идеята да изгради 

бъдеща туристическа организация, публикувайки покана до „софийските любители на 

българската природа“ във в. „Знаме” да изкачат Черни връх на 27 август 1895 г., за да 

учредят Клуб на българските туристи. С Алековата смърт замира и развитието на 

туризма. Първото туристическо дружество у нас е създадено 4 години по-късно на събор 

в Княжево на 23 юли 1899 г. (Малчев и Сотиров, 2015) и носи името на Алеко 

Константинов. 

 

mailto:sophie_2000@abv.bg
mailto:hristina.zh.prodanova@gmail.com
http://rechnik.info/туризъм
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Видове планински туризъм 

Съществуват различни видове и категории туризъм: морски, планински (към него 

спада и ски туризмът), балнеолечебен и спа туризъм, селски, културен, маршрутно-

познавателен, еко туризъм, ловен, винен, екстремен, конен, археологичен туризъм 

(http://bg-tourism.com/bg/types-tourism.php). 

Настоящото изследване разглежда планинския туризъм в Рила планина. За да 

бъдат откроени, обаче, възможностите за неговото развитие, е необходимо да се изясни 

кои са характеризиращите го типовете туризъм. Според Малчев и Сотиров (2015) те са 

стационарна рекреация, пешеходен туризъм, приключенски туризъм и зимни спортове, 

комбинирани често с елементи на бизнес, спа, културен, познавателен и дори ловен 

туризъм. Основните типове планински туризъм могат да се структурират по следния 

начин: 

Планински екстремни спортове – ски, сноуборд, алпинизъм. За 

съществуването на екстремни спортове е необходимо наличието на разнообразен 

планински релеф, подходящ климат, качествени съоръжения, ски училища, добре 

развито медицинско обслужване, подходящо обозначени писти и добра леглова база с 

достатъчно голям капацитет. 

Пешеходен туризъм – изкачване и покоряване на върхове. Стремежът на 

хората към покоряване и изкачване на върхове е много стар. Един от първите големи 

изследователи на планините е Леонардо да Винчи. Има сведения за изкачени от него 

върхове, между които и вр. Монте Роза в Алпите. Предпоставка за успешен пешеходен 

туризъм са добре маркираните и обозначени маршрути, наличието на хижи и заслони, 

достатъчно питейна вода за дългите преходи и наличие на разнообразни ландшафти. 

Климатолечение – Чистотата на въздуха и терапевтичните атрибути на 

планинския климат и въздух привличат туристите. Понякога достойнствата на планината 

се съчетават с бреговете на красивите водни басейни в тях като езера, реки и минерални 

води. 

Балнеолечение – Съвместното действие на минералните води и лечебният 

климат на планинските долини са фактор, който примамва хората, търсещи различни 

укрепващи здравето процедури. 

Къмпингуване – Наличието на просторни и завладяващи ландшафти в 

планинските предели е още едно пленително средство за туристите, които проявяват 

предпочитания към практикуването на стационарна рекреация в непосредствена 

близост до природата. 

Ловен туризъм – Наличието на дивеч и богати на пъстърва и други видове риба 

реки в планините е основно необходимо условие за развитието на туризма и друга 

притегателна сила за любителите на този тип спорт. 

 

Фактори за развитието на планински туризъм в Рила 

Природната, разнообразна среда на Рила планина притежава компонентите: 

релеф, климат, води, биогенни ресурси (флора и фауна), които имат туристическа 

привлекателност.  

 

http://bg-tourism.com/bg/types-tourism.php
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1. Географско положение, граници и релеф 

Планината Рила се намира в Югозападна България. Оградена е от няколко 

котловини, а чрез седловините Клисурска, Боровецка, Юндола, Аврамова и Предела се 

свързва със съседните планини Верила, Ихтиманска Средна гора, Западни Родопи и 

Пирин. Около нея са разположени долините на реките Искър, Марица, Места и Струма 

(фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Картосхема на Рила планина, Проданова, 2017 г. 

 

Тя заема престижното шесто място в класацията на Европа след планините: 

Кавказ, Алпи, Сиера Невада, Пиренеи и Етна. Площта ѝ е 2629 km2, а средната надморска 

височина е 1487 m. 

Различията във височините и дълбоките долини на реките Бели Искър, Леви 

Искър, Рилска, Илийна и Белишка, врязани в Рилския масив, дават основание на М. 

Георгиев (1991) да подели Рилската подобласт на четири добре обособени района: 

Северозападен (Мальовишки), Среден (Скакавишки), Източен (Мусаленски) и 

Югозападен (Капатнишки). 

В Северозападния дял най-високият връх е Мальовица (2729 m) (фиг. 2.), там се 

намира и вр. Голям Купен (2731 m). В този дял се издигат причудливите със своите 

зъбери върхове Купените, Орловец, Ловница, Иглата, Двуглав и Злият зъб. Между тях са 

образувани множество циркусни езера, най-известни от които са Седемте рилски езера 

(фиг. 3) и Урдините езера. Този дял от Рила е едно от любимите места за туризъм и 

особено за алпинизъм.  
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Фиг. 2. Върховете Мальовица (ляво) и Мусала (дясно); Снимки: Wikipedia и hotelela.com 

 

Средният (Централния) дял заема средищните и най-труднодостъпни части на 

Рилския масив. Този дял е богат на скални зъбери, циркуси, ледникови долини, висящи 

долини и езера, между които най-големи са Смрадливото и Рибните езера. 

В най-западната част на Източния дял се издига вр. Мусала с неговите 2925 m н. 

в. (фиг. 2, дясно). Той е най-високият връх на Балканския полуостров. Тук се намират 

Маричините езера и Леденото езеро, което е най-високото езеро на полуострова и почти 

през цялата година е замръзнало. В югозападното подножие на Рила се намират 

Стобските земни пирамиди, обект на посещение от многобройни туристи. 

Фиг. 3. Панорамна снимка на Седемте рилски езера;Източник: Wikipedia 
 

Геоморфоложки туристически ресурси се наричат онези форми на релефа, които 

притежават атрактивни свойства и могат да привлекат туристите 

(https://bg.wikipedia.org/ wiki/Релеф_(геоморфология). Разнообразният релеф на Рила е 

фактор и възможност за наличието на всякакви видове планински спортове. Началото на 

алпинизма в България е положено през 1921 - 1922 г. с катерачески излети в Рила на 

членове на Юношеското туристическо дружество в град Самоков 

(http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=4). Според същия 

източник планината предлага възможности за алпийско, ледено и традиционно 

катерене по около 120 трасирани маршрута, съсредоточени в Северозападна и Източна 

Рила. През национален парк „Рила“ минават и два от основните европейски 

туристически маршрута — Е4 и Е8.  

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/%20wiki/Релеф_(геоморфология
http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=4
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2. Климат 

Рила планина се характеризира с типичен планински климат. Той се определя от 

географското ѝ положение, на границата между континенталния и 

преходносредиземноморския климат. 

Прохладата на летните месеци в планината е фактор тя да бъде желана 

дестинация за туристите през топлите дни, когато в низините на страната е горещо. През 

юли и август Рила привлича голям брой планинари, които обхождат планинските 

пешеходни пътеки и туристически маршрути и покоряват високите върхове в различните 

ѝ области (Папратилов, 2017). 

На връх Мусала падат 2000 mm валежи годишно, като 80% са от сняг, което е 

предпоставка за образуването на лавини, но също осигурява дълбока снежна покривка, 

която се задържа от 6 - 7 до 8 - 9 месеца (Пенин, 2012). Това спомага за осъществяването 

на зимните спортове и туризъма в подножието на върха. Характерните за планинския 

климат по-ниски средномесечни температури през лятото (фиг. 4), както и големият 

брой слънчеви дни и такива с незначителна облачност (фиг. 5) предлагат отлични 

климатични условия за хората, търсещи прохлада. Преобладаващите ветрове на вр. 

Мусала са северни, западни и юг-югозападни (фиг. 6) със средна скорост около 3 m/s за 

средния пояс и до 11 - 12 m/s за най-високите върхове. 

 
Фиг. 4. Средни температури и валежи в Рила, ст. Мусала; Източник: Meteoblue 
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Фиг. 5. Облачни, слънчеви дни и валежни дни, ст. Мусала; Източник: Meteoblue 

 

 
Фиг. 6. Роза на ветровете, ст. Мусала; Източник: Meteoblue 

 

3. Води 

Рила е водна планина. Тя подхранва реките Марица, Искър, Места и голяма част 

от притоците на Струма. В планината има 140 големи и малки езера. Особено ценни са 

многобройните минерални извори, от които с най-гореща вода в цялата страна са 

Сапаревските извори (фиг. 7). Водата там изскача във вид на гейзер с максимална 

температура от 101,4°С. Това е най-горещият извор в България и единственият гейзер на 

Балканите (http://zavodata.com/). Рила е богата на рекреационни ресурси – това са 

природните ресурси, които оказват възстановителен и оздравителен ефект върху 

туристите, като въздух и води. 

 
Фиг. 7. Гейзерът в центъра на Сапарева баня; Източник: Pochivka.bg 

http://zavodata.com/
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4. Растителност и животински свят 

Във връзка с огромното биоразнообразие на планината и консервационната 

природозащита, Велчев и кол. (2012) посочват, че Рило-Севернопиринската област е най-

добре обезпечена в национален мащаб. Тук се намират Национален парк „Рила“, 

Природен парк „Рилски манастир“, редица резервати, от които „Риломанастирска гора“, 

„Централен рилски резерват“, „Скакавица“, както и няколко защитени местности, 

опазващи вековни гори от смърч и мура, и осигуряващи рекреационни услуги. 

Животинският свят в Рила е разнообразен. Във високите части на планината се 

срещат дивата коза, муфлонът, орлите, в горските пояси – мечки, диви свине, сърни, 

елени, глухари, а в реките и езерата – пъстърва.  

 

Условия за развитието на планински туризъм в Рила  

Освен факторите и предпоставките, които природата на планина Рила предлага 

за развитието на успешен и ефективен туризъм е необходимо и изпълнението на дадени 

условия, които включват: изграждане на инфраструктура, създаване и поддържане на 

туристически маршрути, подобряване на съоръжения и инвестиране в съвременни 

технологии, усъвършенстване на условията, предлагани в легловите бази, разработване 

на реклама. 

В Рила са построени няколко курорта: Боровец, Семково, Сапарева баня, 

Паничище и други. Курортът Боровец е един от най-старите планински ски курорти у нас 

(фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Картосхема на ски пистите в курорта Боровец; Източник: Borovets-bg.com 

 

Той е уникален с кристално чистия планински въздух, осеяни с цветя и билки 

поляни, многобройните езера и снежнобели върхове. Боровец предлага прекрасни 

условия за отдих сред прохладата и спокойствието на вековните иглолистни гори. В 
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началото курортът възниква като пристан за аристокрацията. Неговата история датира 

още от 1896 г., когато княз Фердинанд построил лятната си резиденция и ловни хижи. 

През 60-те и 70-те години на ХХ век курортът постепенно се разраства, като се изграждат 

хотели в алпийски стил и съоръжения за зимни спортове. От Боровец могат да се 

предприемат пешеходни преходи по маркирани маршрути до различни обекти в Рила, 

включително до вр. Мусала. 

Рила разполага с многобройни разработени туристически маршрути, на 

разположение има уебстраници като https://www.climbingguidebg.com/, 

https://tripsjournal.com/?s=рила, http://www.borovets-bg.com/page и много други, които 

предлагат и показват на туристите възможните преходи, необходимите часове за 

преминаването им и местонахождението на хижи (фиг. 9) и заслони. 

 
Фиг. 9. Хижа „Седемте езера“, 2196 m., Проданова, 2010 г. 

 

Проблеми и перспективи за развитието на планински туризъм в Рила 

Туризмът е зависим от наличните материални бази и тяхното качество, от броя и 

качеството на предлаганите услуги, от подготовката на кадрите, от рекламата на 

вътрешния и външния туристически пазар. 

https://www.climbingguidebg.com/
https://tripsjournal.com/?s=рила
http://www.borovets-bg.com/page
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Фиг. 10. Относителна тежест на районите по основни показатели; 

Източник: Маринов и др., 2016 г. 

 

Според туристическото райониране на България Рила попада в район Рила - 

Пирин, обхващайки около 1/2 от неговата площ. Център за управление на района е гр. 

Благоевград. От предложената от Маринов и др. диаграма за тежест на туристическите 

райони по основни показатели (2016) става ясно, че районът на Рила и Пирин разполага 

с 9% от легловата база на страната и 7% от приходите за нощувки.  

Изхождайки от данните за приходите от нощувки (4-то място), считаме, че това се 

дължи на голямата концентрация на природни обекти и наличните необходими условия 

за практикуване на различни типове туризъм, които привличат по-голям туристопоток.  

Рила притежава изобилие и разнообразие от природни богатства, климат и 

местоположение, които са предпоставка за развитието на различни видове планински 

туризъм, както и на балнеолечение, екологичен, селски и културен туризъм. 

Икономическото състояние и ограничените възможности на общините, които отговарят 

за съответните планински обекти, поставят някои проблеми и предизвикателства в 

процеса на развитие на туризма в Рила. От друга страна, антропогенната дейност оказва 

негативно влияние на естествената природа. Състоянието на повечето от хижите не е 

било подобрявано дълги години (Папратилов, 2017). Въпреки грижите за ски пистите, 

съоръженията се износват и имат нужда от непрекъсната инвестиция и обновяване. 

Усилията, които се полагат за реклама имат нужда да бъдат увеличени, за да се постигне 

още по-широко познаване и оценяване на планината извън пределите на страната. 

 

Заключение 

Туризмът като отрасъл има нужда да бъде оценен и да бъдат положени усилия за 

развитието му, тъй като той има възможностите да съживи развитието на общини, които 

изостават в другите отрасли на стопанството и губят население. 

Рила като планина е от изключително значение за развитието на туризма в 

България. Тя трябва да бъде ценена, нейните ресурси трябва да бъдат използвани 
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разумно, за да бъдат минимални отрицателните последствия от антропогенната дейност 

(фиг. 11). 

 
Фиг. 11. Районът на вр. Харамията и Седемти рилски езера е изключително уязвим 

от антропогенна дейност. 
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Възможности за развитието на туризма в област Ямбол 

 

Невена Иванова1, Радка Цингова2 

 

1. ученичка в 12. клас - ПГ „Васил Левски” 

2. учител в АОП – Ямбол 

nevenaivanova28@gmail.com, r_tzingova@abv.bg 

 

 

Увод 

 Туризмът е приоритетен отрасъл за националното стопанство на България. 

Развитието му зависи от географското положение и наличието на природни и 

антропогенни туристически ресурси, както и на регионалната политика. А има ли 

възможности за развитие на туризма в Ямболска област? Какво може да видим в Ямбол 

и околността? Тези въпроси ни провокираха да проучим възможностите за развитие на 

туризма в Ямболска област.  

 

Фиг. 1. Карта на област Ямбол 

mailto:nevenaivanova28@gmail.com
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 За тази цел си поставихме следните задачи: 

 проучване, събиране на информация по темата от различни източници; 

 анализ на събраните материали; 

 изводи за възможностите за развитие на туризма в областта; 

 разработка на туристически маршрути. 

 

Географско положение и граници на Ямболска област 

 Ямболска област се намира в Югоизточна България. Тя обхваща територия от 3455 

km2, което е около 3% от площта на България. Граничи на изток с Бургаска, на север със 

Сливенска, на запад със Старозагорска и Хасковска област, а на юг границата ѝ съвпада с 

държавната граница с Република Турция. В състава на областта влизат 5 общини – Ямбол, 

Тунджа, Стралджа, Болярово и Елхово.  

 

Природа на Ямболска област 

 Ямболска област обхваща средното поречие на р. Тунджа (Ямболско и Елховско 

поле), на северозапад Зайчи връх, на запад и югозапад се намират части от 

Светиилийските възвишения, Манастирските възвишения, на изток се простират 

Бакаджиците, а на югоизток по границата с Турция се издигат Дервентските възвишения. 

Климатът е преходно-континентален, като на юг се усеща влиянието на континентално-

средиземноморската климатична област. Преминавайки през територията на областта, 

Тунджа образува красиви меандри и Сремския пролом. По-големи нейни притоци са 

реките Мочурица, Поповска, Калница, Араплийска, Боялъшка. Водните богатства на 

областта са представени от минералните извори край гр. Стралджа и с. Стефан 

Караджово. В областта има около 200 язовира, като голяма част от тях са зарибени. 

 Голяма част от естествената растителност е унищожена заради разрастването на 

земеделските площи през последните години, но на места се е запазила. Преобладава 

широколистната растителност - различни видове дъб, липа, ясен, върба, топола и др. По 

поречието на р. Тунджа се срещат лонгозни гори, както и ендемични видове като 

ямболския мразовец (Colchicum diampolis) и блестящо лале (Tulipa splendens). Тук вирее 

и блатнотото кокиче (Leucojum aestivum). 

 Животинският свят принадлежи към Евросибирската и Средиземноморската 

зоогеографска подобласт. Територията на Ямболска област е обитавана от диви свине 

(Sus scrofa), чакали (Canis aureus), диви зайци (Lepus europaeus), колхидски фазани 

(Phasianus colchicus), тракийски кеклик (Alectoris chukar), усойници (Vipera berus), 

сухоземни костенурки (Testudo graeca, Testudo hermanni), кукумявки (Athene noctua), 

корморани (Phalacrocorax carbo) и др. В Тунджа и притоците ѝ се срещат рибите скобар 

(Chondrostoma nasus), морунаж (Vimba vimba), уклей (Alburnus chalcoides), щука (Esox 

lucius), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus) и др., можем и да срещнем на водни 

змии и патици. 
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Природни туристически ресурси на Ямболска област 

 Оценявайки природната среда, можем да направим извода, че 

природноресурсният потенциал на Ямболска област предлага условия за развитието на 

риболовен и ловен, рекреативен и екотуризъм. Кято природнотуристически ресурси 

могат да се посочат : 

 Местността „Ормана” (фиг. 2) – Намира се в големия завой на р. Тунджа. 

Местността е превърната в парк за отдих и развлечения, тук се среща колхидски фазан и 

може да се наблюдава популацията на ендемита ямболски мразовец. 

 

 
Фиг. 2. Местността „Ормана“ 

 

 Резерват „Горна Топчия” и поддържан резерват „Долна Топчия“ – разположени по 

поречието на р. Тунджа близо до Елхово. Създадени са за опазването на вековната 

лонгозна растителност и застрашени растителни и животински видове (фиг. 3). Фауната 

е представена предимно от редки видове птици. В резерватите има изградени вишки за 

наблюдението и изучаването на чапли, корморани и лебеди. В „Долна Топчия“ е 

установена видра (Lutra lutra), която е застрашена в световен план. 

 Поддържан резерват „Балабана” - разположен по поречието на р. Тунджа, в 

землището на гр. Елхово. Създаден с цел да се опазват вековните лонгозни гори и 

богатата фауна, представена от голяма бяла (Ardea alba) и сива чапла (Ardea cinerea) и 

други видове редки птици. Тук се срещат ямболски мразовец, битински синчец (Scilla 

bithynica) и др. (фиг. 4). 
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Фиг. 3. Природното богатство на резерватите „Горна Топчия“ и „Долна Топчия“ 
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Фиг. 4. В резерватната територия „Балабана“ 

 

 Язовир „Малко Шарково” (фиг. 5) - намира се в община Болярово. Той е зарибен 

и често е посещаван от рибарите, а територията му е обявена за важно орнитологическо 

място от BirdLife International не само за България, но и в Европа. 

 

 
Фиг. 5. Язовир „Малко Шарково“ 

 

 Сремски пролом – красив и подходящ за почивка и пикник. Той се е врязал между 

планината Сакар и Дервентските възвишения при с. Срем.  

 Има възможности за еко туризъм в Манастирските и Светиилийски възвишения, 

Бакаджиците (фиг. 6) и др.  
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Фиг. 6. Бакаджиците 

 

Историческо развитие на Ямболска област 

 Влияние върху развитието на туризма оказва и историята на Ямболска област. 

Благоприятните условия и важните транспортни връзки, които са минавали през 

областта, са дали възможност за развитието на поселищен живот. При археологическите 

разкопки край с. Драма, с. Дражево, с. Кабиле, Ямбол, Елхово, Болярово и други са 

открити множество свидетелства затова. Най-ранната датировка на първите селища е от 

халколита. В района има свидетелства за живота на траки, македони, римляни, като 

техните градове са били важни икономически центрове. В пределите на България цялата 

област влиза през 705 г. като част от областта Загоре, която била дарена на кан Тервел. 

Селища от региона често биват споменавани в историческите документи през 

Средновековието. Те свидетелстват за активния живот в региона. Животът се развива и 

през Османското владичество, Възраждането, след Освобождението, през Балканските 

и Световните войни и така до наши дни. 

 

Културно-исторически ресурси на Ямболска област 

 Антропогенните туристически ресурси са резултат от богатата история и 

вековните традиции и обичаи на Ямболска област. От тях с най-голяма атрактивност са 

културно-историческите паметници, музейните експозиции и културните прояви.  

 С регионално и национално значение е Национален археологически резерват 

„Кабиле”, който се намира се на 8 km от Ямбол. Посетителите на НАР могат да видят 

останки от базилики, църкви, крепостни стени, бани и други обществени сгради от 

тракийско и римско време. Има и музей, в който се съхраняват намерените при 

разкопките в района предмети, сечива, съдове, керамични и глинени фигурки, бижута и 

монети. Посетителите имат възможността да се изкачат на Зайчи връх и оттам да 

наблюдават изгревите и залезите на Слънцето, местността Ормана, върховете на Стара 

планина и Средна гора, терасите на Тунджа и околността (фиг. 7). 
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Фиг. 7. В района на Зайчи връх и Кабиле 

 

На територията на областта функционират 3 манастира - „Рождество на Пресвета 

Богородица” до с. Кабиле, „Св. Троица” до с. Устрем, „Св. Спас” – Бакаджиците; около 80 

църкви и 1 джамия. Уникален паметник на културата е закритият пазар „Безистен” - 

единствената на Балканския полуостров запазена сграда от този тип от времето на 

Османското владичество. Съществувал през вековете като покрит базар, а от 2015 г. 

Безистенът отваря врати като модерен културно-информационен център, който 

представя по атрактивен начин богатото културно-историческо наследство на Ямбол и 

региона (фиг. 8).  

В Ямболска област има 8 музея, къщи-музеи, голям брой етнографски сбирки и 

исторически паметници. Интерес представляват: 
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Фиг. 8. Културно-исторически паметници в Ямбол 

 

 „Музеят на бойната слава“ в град Ямбол, открит през 2013 г . Музеят има 

за цел да съхрани спомена и отдаде почит към воините от всички военни подразделения 

от града и региона за периода от Освобождението до наши дни. В откритата част на 

музея могат да се видят няколко реставрирани танкове, щурмови оръдия и уникално 

самоходно противотанково оръдие Jagdpanzer L 48, което е едно от шестте запазени в 

света. В двете зали на музея са показани снимков материал и документи за бойния път 

на 29-ти пехотен Ямболски полк, IV Конен полк, Трета пионерна дружина, лични вещи на 

местни жители, участвали във войните.  

 Останките от манастир „Св. Богородица“ близо до с. Воден. Той е бил важен 

книжовен и исихатски център. 
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 Най-значимите находки от времето на  Древна Тракия  -  долмените край с. 

Голям Дервент.  Те представляват мегалитни съоръжения, изградени от няколко големи 

естествени камъка, поставени отвесно и покрити с друга каменна плоча. Древните 

тракийски племена са ги използвали за погребения на племенни вождове (фиг. 9). 

Според археолозите това са едни от най-големите долмени, откривани в Тракия до сега. 

 
Фиг. 9. Исторически забележителности в областта  

 

 Друг антропогенен ресурс са Художествена галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол и 

Музеят-дарение на Иван Колев в с. Кабиле, както и Астрономическа обсерватироия и 

планетареум.  

 С най-голяма атрактивност сред културните прояви са фестивали, концерти, 

празници, надпявания и надигравания. Ямболска област има доста наситен културен 

календар, но най-интересните и зрелищни събития се провеждат в областния град. По- 

известни са: 

 Театрални празници „Невена Коканова”; 

 

 Национален куклено-театрален фестивал с международно участие „Михаил 

Лъкатник”. По време на фестивала се представят нови куклени пиеси с различна жанрова 

тематика, провеждат се майсторски класове, семинари, изложби и работни срещи. 

 

 Международен фестивал на маскарадните игри „Кукерландия” - пъстър и 

зрелищен празник, който представя богатството в традициите на маскарадните игри от 

всички региони на България. В специалните костюми, с тежки чанове на кръста и със 

страшни маски, мъжете гонят злото, подготвяйки ни за настъпващата пролет. Колоритът 

на фестивала се допълва с ежегодното участие на представители от Турция, Гърция, 

Хърватия, Република Македония, Словения, Ирландия, Румъния, Полша, Португалия, 

Индонезия и др.  
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 Арт фестивал „Отворени пространства”. Той се съществява в рамките на няколко 

дни в различни пространства от града. Организират се иновативни културни събития, 

които жителите и гостите на Ямбол могат да наблюдават или да участват в тях. 

Организират се фестивални шествия и паради, театрални и шоу представления, ателиета 

за различни жанрове изкуство, забавни игри за деца и възрастни, концерти, театрални 

представления, изложби и всевъзможни атракции.        

 

 
Фиг. 10. Празници в Ямбол 

 

Материална база 

 Силно въздействие върху развитието на туризма оказва материалната база, която 

включва хотели, хижи, къщи за гости, ресторанти, заведения за хранене и развлечение. 

По-голямата част от легловата база е концентрирана в Ямбол и общинските центрове. 

Възможности за настаняване предлагат и манастирите, както и в местността Бакаджик. 

Във връзка с развитието на селския туризъм в по-големите села се създават къщи и вили 

за гости и други. През последните години бяха обновени част от хижите, построиха се 

беседки, места за пикник и барбекю. Построени бяха беседки, пейки и масички за отдих 
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на хората, докато се разхождат из природата, ала те не са достатъчно. Липсват табели на 

ключови природни и исторически забележителности, също и ориентировъчни табели, 

което представлява проблем за туристите, решили да се потопят в природата и историята 

на областта.  

Заключение 

 Проучвайки възможностите за развитието на туризма в Ямболска област, може да 

направим следните изводи: 

1. Природните туристически ресурси са разнообразни и атрактивни. Те дават 

възможностите за развитието на риболовен, ловен, рекреационен, селски и еко туризъм.  

2. Все още има неизползвани възможности за развитие и на балнеолечебния 

туризъм в Стефан Караджово и на Бакаджиците. 

3. Областта разполага с атрактивни културно-исторически паметници, които са 

обект на познавателен туризъм. Много от тези паметници се нуждаят от реставрация и 

поддръжка. 

4. Трябва да се инвестира, за да продължат археологическите проучвания в 

областта, защото всяко откритие може да се окаже важно за привличането на туристи в 

бъдещето. 

5. Липсват екопътеки и информационни табели за туристическите обекти. 

6. Материалната база трябва да се поддържа и обновява. Да се създадат места за 

къмпинги, пикници и активна почивка в близост до природните и историческите 

забележителности. Да се подобри транспортната инфраструктура, за да има по-голяма 

достъпност до туристическите обекти. 

7. За да се развива по-добре туризмът, трябва да се подобри регионалната политика, 

като се създаде информационен туристически център, предлагащ места за настаняване 

в областта и гид, както и на примерни готови маршрути (фиг. 11): 
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Фиг. 11. Картосфема на туристически маршрути в област Ямбол 

 

 Ямбол – „Горна Топчия“ – Елхово – с. Воден  – с. Стефан Караджово –. Ямбол; 

 Ямбол – НАР „Кабиле” и Зайчи връх – Манастир „Рождество на Пресвета 

Богородица” - Галерия „Иван Колев” (с. Кабиле) – Ямбол; 

 Ямбол – Елхово – Балабана - Сремски пролом – местност „Дрънчи дупка” (нощувка) 

– Етнографско-археологически музей (Елхово) – Етнографски комплекс „Старата 

Акбунарска къща” (с. Генерал Инзово) – Ямбол. 

 

Литература и снимков материал 
Годишен алманах на община Тунджа, общ. Тунджа, 2015. 

История на град Ямбол, С., 1976. 

История на Ямбол, общ. Ямбол, 2015. 

Кираджиев, С. Енциклопедичен географски речник на България. С., „Изток- Запад”, 2013. 

Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията. общ. Ямбол, 2013. 

Пенин, Р. Природна география на България. С., „Булвест 2000”, 2007. 

Пътеводител в културно-историческото наследство на Югоизточния регион. 

Ямбол – Ида от Древността – отивам в бъдещето. Каталог, общ. Ямбол, 2014. 

www. bolyarovo.eu 

www.elhovobg.org 

www.obshtinayambol.org  

www.straldzha.net 

www.tundzha.net 

www.facebook.com/Община-Ямбол 

www.facebook.com/ДТ-Невена-Коканова 

bg.guide-bulgaria.com/ 

http://www.bolyarovo.eu/
http://www.elhovobg.org/
http://www.obshtinayambol.org/
http://www.straldzha.net/
http://www.tundzha.net/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/ДТ-Невена-Коканова
http://bg.guide-bulgaria.com/
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www.facebook.com/Регионален-исторически-музей-Ямбол 

www.facebook.com/Astronomical.Observatory.and.Planetarium.Yambol 

www.kukerlandia.com 

Архив - АОП 

Личен архив - Невена Иванова. 
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Български географски фестивал – Пазарджик 2017 

 

Географ БГ 

hello@geograf.bg 

 

„Ако едно нещо се случи веднъж, не е задължително да се повтори, но случи ли се два 

пъти, то със сигурност ще се случи и трети път.“  

Паулу Коелю 

 

 През 2017 г. за трети пореден път Българският географски фестивал се превърна 

в най-големия форум, събрал стотици географи и любители на географията. За трета 

година на обща проява се събраха ученици, учители, студенти, научни работници, 

представители на неправителствени и бизнес организации. Осъществяването на 

фестивала за поредна година бе тест на времето, който показа, че той вече е национално 

събитие, превърнало се в традиция. Създаден през 2015 г. като импровизиран изблик на 

ентусиазъм от страна на географската общност, в навечерието на 2018 г. Географският 

фестивал е с утвърден образ на позитивно и креативно образователно събитие с 

общонационално значение. 

 

Организация и програма на фестивала 

 Организацията на Българския географски фестивал – Пазарджик 2017, 

демонстрира успешно възможностите за ползвотворно партньорство, съвместни усилия 

и безкраен прилив от ентусиазъм. Безценен е трудът на всеки един доброволец и член 

на Организационния комитет. Огромен е приносът на председателя на комитета проф. 

Румен Пенин за създаването на успешен модел на институционално сътрудничество и 

популяризиране на фестивала. От Географ БГ изразяваме благодарността си към 

съорганизоторите на събитието от Българското географско дружество, община 

Пазарджик, ПГ „Ив. С. Аксаков“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“. 

Фестивалът се осъществи с финансовата подкрепа на издателство „Булвест 2000“ и „Хиър 

Юръп Б. В. – клон България“ и медийната подкрепа на Нова Броудкастинг Груп. 

Оценяваме доброто партньорство с РУО – Пазарджик, фондация „Промяната“, National 

Geographic – България, издателство „Атласи“, Ротари клуб – клон Пазарджик, Геолого-

географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „География“ от ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, катедра „География, екология и опазване на околната среда“ от ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, Уикипедия България и Ботаническа градина „Борика“.  

mailto:hello@geograf.bg
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Фиг. 1. Програмният афиш на Българския географски фестивал – Пазарджик 2017 

 

 Програмата на географския фестивал през 2017 г. (фиг. 1) успя да балансира 

интересите на отделните категории участници – имаше събития за местната общност и 

за гостите; семинари за учители и студенти; състезания за учениците; щандово 



  
 

134 

пространство, краеведска информация, изложби, презентации, забавления, 

благотворителни каузи и културна програма за всички. Всичко това прекрасно съвпадна 

с честването на Деня на Земята. В рамките на три дни действително се случиха редица 

събития, които оставиха траен спомен и приятни емоции сред участниците във 

фестивала. 

 

Национални географски конкурси и състезания 

 В периода преди фестивала и по време на неговото провеждане се проведоха 

редица национални конкурси и състезания. Ето кои са отличените от тях: 

Национален конкурс за ученици:  

Географски фотопис на тема „Моето географско приключение” 

До 7. клас  

1. „Тайните на Албания“ - Евдокия Рубанович, Варна 

2. „Моето географско приключение в Атон“ - Никола Пепелов, Пазарджик   

3. „Моето географско пътешествие до Провадия“ - Венцислава Писачева, Карлово 

 

До 12. клас 

1. „На сватба в Мапуто, Мозамбик“ - Здравко Иванов, София 

2. „Пролетен морски уикенд в Поморие“ - Ивона Кръстанова, Пловдив 

2. „Разходка из град Русе“ - Надя Манова, Русе  

3. „Моето географско пътешествие до с. Турия“ - Георги Георгиев Апостолов, Казанлък 

 

Национален конкурс за учители:  

Географско есе на тема „Моят свят на Географията” 

1. Петя Михайлова - СУ „Васил Левски“ – Русе 

 2. Снежа Данова – НУИ „Панайот Пипков“ - Плевен 

3. Янка Минева - СУ „Христо Проданов“ – Карлово 

 

Национален конкурс за всички любители на географията:  

Фотографии на тема „Светът е география”  

България 

1. „Дъга в Рая – Райското пръскало” - Иван Панкев, София 

2. „Залез край Добрич“ - Ерме Сезгинов, Търговище 

http://geograf.bg/bg/articles/22-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC/1349-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/22-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC/1346-%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://geograf.bg/bg/articles/21-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/1342-%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/22-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC/1350-%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BE,%20%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://geograf.bg/bg/articles/21-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/1348-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://geograf.bg/bg/articles/21-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/1347-%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://geograf.bg/bg/articles/21-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/1343-%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1339-%E2%80%9E%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9D%20-%20I%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1338-%E2%80%9E%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9D%20-%20II%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1337-%E2%80%9E%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9D%20-%20III%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1340-%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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3. „Залез над Тутракан и крайдунавските гори“ - Толга Кантаров, Тутракан 

 

Свят 

1. „Corner of the world, о-в Нантъкет, САЩ“ - Антонио Милков, Перник 

1. „Панорама над Сараево, Босна и Херцеговина“ - Кремена Георгиева, Поморие 

2. „Неаполитански залез, п-в Флорида“ - Антонио Милков, Перник 

3. „Керван с камили в ухото на игла“ - Мартина Обретенова, София 

3. „Флишови формации в Бискайския залив“ - Стефка Василева, Разград 

 

Национален конкурс за студенти на тема „Светът и България се променят” 

1. „Карта на антропогенизацията в долното поречие на река Провадийска“ 

Автор: Лидия Семерджиева  

2. „Карта на земното покритие във Франгенското плато“ 

Автор: Десислава Христова 

3. „Полети, осъществени от летище Чикаго“ 

Автор: Марио Бисеров  

  

Национален конкурс за български ученици в чужбина: 

Географски видео клип на тема „България на седем континента”  

1. Българско училище „Буквар”, Хюстън, САЩ (видео 1) 

2. Българско училище „Буквар”, Хюстън, САЩ (видео 2) 

 

Индивидуално ученическо състезание „Разходка с изненади“ 

До 7. клас 

1. Александра Братанова, Варна – 168 т. 

2. Никола Димитров, Пловдив – 160 т.  

3. Мартина Василева, Варна – 157 т.  

8. – 12. клас  

1. Стефан Иванов, Бургас – 200 т. 

2. Велизар Бъчваров, Пловдив – 189 т.  

2. Ивелин Цонев, Варна – 189 т.  

3. Стелена Ангелова, София  – 184 т.  

http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1341-%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%B8%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%E2%80%9D%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1370-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1370-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Отборно ученическо състезание „Географиада“ 

1. „Виа Траяна”, Троян 

Красимир Райковски (капитан на отбора), Невена Гунова, Никола Попов, Игор Петров  

2. „ОМГ”, Пловдив 

Велизар Бъчваров (капитан на отбора), Мирослав Узунов, Никола Димитров, Росен 

Разпопов  

3. „Хегемон”, Добрич 

Мариян Станев (капитан на отбора), Снежана Стоянова, Борислав Димитров, Иван 

Друмев  

 

Равносметка 

От позицията на изминалите три години вече може да правим изводи за 

развитието на Географския фестивала и да чертаем планове за бъдещето му. Той трябва 

да запази своя образ на позитивно и полезно събитие, същевременно трябва да се 

развива като форум, който привлича все повече любители на географското познание; 

става все по-полезен за връзките между отделните звена на географската общност; 

популяризира и създава добър обществен образ на любимата ни наука. Организаторите 

на Българския географски фестивал винаги са приемали и ще приемат всички удачни 

идеи за сътрудничество в тази насока.  

 За нас от Географ БГ трите изминали географски фестивала не са три отделни 

самостоятелни събития или случайно получила се ос от градове в Южна България. Ние 

разглеждаме ежегодното провеждане на форума като част от системен процес. Водим 

точна статистика за участниците в отделните изнания, което ни дава възможност да 

следим какви са тенденциите, да откриваме силните и слабите страни (фиг. 2 и 3). 

Фестивалът се развива и това налага да се правят промени. Времето понякога показва, 

че едни са правилни, а други - не. Едни решения са сполучливи за фестивал с формат от 

150 участници, но неподходящи за формат от 500 участници. И обратно. Ето защо за нас 

винаги е важна обратната връзка с всеки един участник. Похвалите ни стимулират, 

критиките ни карат да се замислим и да търсим по-удачни решения. Ценим вниманието 

и участието на всекиго. 

Цялостната тенденция показва, че фестивалът става по-популярен и по-

разпознаваем; събититие, което се очаква и новините около което се проследяват с 

интерес. През 2017 г. се наложи да се въведе за пръв път ограничителна мярка в 

регламента на фестивала по отношение на броя отбори от едно училище с оглед 

съобразяване с логистичните възможности на града домакин. Същевременно за пръв 

път бе позволено на ученици да участват индивидуално във формата „Разходка с 

изненади“. Ограничителната мярка навярно ще отпадне в бъдещи издания. 
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Фиг. 2. Промени в броя на участниците в Българския географски фестивал 

 

 

Фиг. 3. Промени в броя на участващите отбори, селища, щандове и организации 
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 Географското представителство на фестивала по отношение на отборите 

участници показва териториални тенденции, които убеждават, че събитието е с 

национално измерение (фиг. 4, фиг. 5). На първия фестивал в Ямбол се бяха осмелили 

да се присъединят 14 отбора от 11 селища на България (10 града и 1 село). През 2017 г. 

участващите отбори са 30, представящи 22 селища (21 града и 1 село). Истинското 

фестивално празнично усещане значително се стимулира от устройството на щандово 

фестивално пространство. През 2017 г. бе налице пространствено предизвикателство 

при подреждането щандовете на участниците (12) и показаните фотоизложби (3). 

Удовлетворява ни нарастването на броя организации, ангажирани във фестивалната 

партньорска мрежа – Организационен комитет, доброволци, съорганизиращи 

институции, спонсори, участници, медийни партньори. Увереността ни е, че този процес 

на разрастване ще се проектира в бъдещите издания. 

 

Фиг. 4. Селища, представени с ученически отбори на географския фестивал 

 

От дистанцията на времето ясно може да се каже, че фестивалът изпълнява 

мисията си на бъде популяризатор на географското познание сред обществото; да бъде 

мост между представителите на образование, бизнес, наука, общество, институции.  
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Фиг. 5. Постер, на който участнищите във Фестивала оставят своите пожелания 

 

2018 

След три успешни издания на фестивала в Южна България, може би е време да 

отправим поглед на север от билото на Стара планина за предстоящия фестивал през 

2018 г. – годината, в която ще отбележим 100-годишнината на Българското географско 

дружество и 150 години от рождението на Анастас Иширков. Домакин на фестивала на 

21-22 април 2018 г. ще бъде град Русе. 

Не пропускайте да разгледате фотогалерията от Българския географски фестивал 

– Пазарджик 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geography.bg/
http://geography.bg/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%98%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1335-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://geograf.bg/bg/articles/44-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB/1335-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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2018 – юбилейна година за българската география 

 

доц. д-р Стоян Недков, доц. д-р Георги Железов 

 

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН 

snedkov@abv.bg, gzhelezov@abv.bg  

 

 

През 2018 г. Българската географска общност предстои да отбележи три значими 

юбилея: 

 Българското географско дружество (БГД) ще навърши 100 години от 

създаването си на 9 ноември 1918 г. 

 На 5 април се навършват 150 години от рождението на основоположника на 

географската наука в страната акад. Анастас Иширков. 

 На 19 март 1898 г. (преди 120 години) акад. Иширков изнася първата лекция 

по география в Софийския университет, с което се полага началото на 

университетската география в България. 

 

Българското географско дружество е основано на 9 ноември 1918 г. в Софийския 

университет по инициатива на акад. Анастас Иширков с активното съдействие на проф. 

Иван Батаклиев и проф. Жеко Радев. Първият председател на дружеството от 1918 до 

1934 г. е акад. Иширков, след което от 1934 до 1945 г. тази длъжност се заема от проф. 

Батаклиев. Под тяхно ръководство Българското географско дружество осъществява 

активна дейност посредством различни прояви като организиране на семинари, лекции, 

сказки, издаване на научни и научно-популярни книги, списания и др. По време на 

тяхното председателство започва издаването на първото научно географско списание в 

България „Известия на БГД”. Своеобразен връх на дейността на дружеството през този 

период е организираният от него през 1936 г. Четвърти конгрес на славянските географи 

и етнографи, който събира в София 325 учени от цяла Европа. След настъпилите 

обществено-политически промени в страната след 1945 г. редица научни сдружения са 

забранени, но БГД е признато като дружество с позитивна дейност и продължава 

съществуването си в новите условия. От по-известните със своята научна и 

организаторска роля през този период са акад. Анастас Бешков, проф. Илия Иванов, чл. 

кор. Живко Гълъбов, проф. Петър Пенчев и др. Както през предходния период, във 

времето до 1990 г. основните дейности на дружеството се заключават в организирането 

и провеждането на тържествени научни и юбилейни сесии, двустранни международни 

научни симпозиуми, научни конференции за географското образование и шест поредни 

национални конгреса на географите в България (от 1968 до 1989 г.). След 1990 г. 

mailto:snedkov@abv.bg
mailto:gzhelezov@abv.bg
http://geography.bg/
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дейността на дружеството постепенно намалява поради ограничените средства и 

намаляващия интерес от страна на ръководителите на географските звена по това 

време. С влизането в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЗ) 

през 2001 г. всички организации трябва да бъдат регистрирани съгласно изискванията 

на този закон. По редица обективни и субективни причини това не е направено и 

Дружеството изпада в състояние на прокурорска ликвидация. През 2012 г. инициативна 

група от представители на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

и департамент География при НИГГГ на БАН започва действия за възстановяване на 

юридическия статут на дружеството. За целта е разработен устав, който се основава на 

постановките на първия устав на дружеството от 1918 г. и е съобразен с изискванията на 

ЗЮЛНЦ. На заседание на инициативния комитет е взето решение първият Управителен 

съвет (УС) да се състои от пет души и да има временен мандат от шест месеца, като през 

това време се осигури възможност за възстановяване на членската маса на дружеството 

и да се организира общо събрание, на което да се избере редовен УС с мандат от четири 

години. За председател на временния УС е избран проф. Петър Петров, който е 

последният изпълнявал тази длъжност преди 2001 г. През ноември 2014 г. на 

проведеното Общо събрание на дружеството е избран седемчленен Управителен съвет 

с председател доц. Стоян Недков и зам.-председател доц. Георги Железов. 

Aнастас Тодоров Иширков е роден на 5 април 1868 г. в град Ловеч. Той е виден 

български учен, географ и етнограф, университетски преподавател, общественик и 

дарител, професор в Софийския университет (1909 г.) и действителен член (академик) на 

Българска академия на науките (1906 г.), Основоположник на географската наука в 

България. Акад. Иширков е 17-ият ректор на Софийския университет (1915–1916 г.) и три 

пъти декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет (1910–

1911 г., 1918–1919 г. и 1920–1921 г.). Той е първият преподавател по география в СУ „Св. 

Климент Охридски” и първият уредник на Географския институт към него. От 1920 г. е 

преподавател по география и член на Академичния съвет на Свободния университет за 

политически и стопански науки в София, (днес УНСС). Акад. Иширков преподава 

курсовете по Обща география, Обща политическа география, Обща поселищна 

география, Културна география, Антропогеография, Общ географски преглед на Европа, 

География на растенията и животните, Историческо развитие на географската наука, 

Обща етнография, Средства за нагледно обучение по география, География на България, 

Културно-политически влияния на главните географски фактори в България, География 

на Добруджа, Културно-политическа география на Македония и Южна Тракия, Народи и 

държави в Балканския полуостров, Физическа география, Земята като небесно тяло и 

Морфология на земната кора. 

Академик Иширков ни завещава над 300 научни труда и работи във всички 

области на географска наука - икономическа география, география на населението и 

селищата на България и страните, етнография, антропогеография, картография, 

орохидрография, геоморфология, хидрология и климатология. Иширков е не само 

водещ преподавател и учен, но и активен деец при защитата на българската национална 

кауза. Около 1/3 от неговите публикации са свързани със защита и утвърждаване на 

българските национални интереси и идентичност на Тракия, Македония и Добруджа. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


  
 

142 

Началото на университетската география в България е поставено през 1898 г. 

Анастас Иширков е назначен чрез конкурс от 1 февруари 1898 г. за редовен доцент по 

география и обща етнография. Встъпителната му лекция пред студенти от Историко-

филологическия факултет е на 19 март 1898 г. на тема „Задача и съдържание на 

днешната географска наука“. Специализация по география в СУ „Св. Климент Охридски” 

се разкрива през 1908 г., а самостоятелна специалност „География” се обособява през 

1924 г. 

Българското географско дружество инициира поредица от събития през 2018 г., с 

които да се отбележат тези значими юбилеи. 100-годишнината на БГД ще бъде 

отбелязана с международна конференция, която ще се проведе от 2 до 4 ноември 

съвместно с Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Предвижда се 

и възстановяване на практиката за провеждане на национални географски конгреси. 

Това е съвместна инициатива на БГД и Асоциацията на професионалните географи и 

регионалисти (АПГР). Надяваме се към тази инициатива да се присъединят всички 

географски звена в страната. Конгресът ще бъде посветен на 150-годишнината от 

рождението на акад. Анастас Иширков и се планира да се проведе паралелно с 

международната конференция. През април 2018 г. се предвижда да бъдат организирани 

серия от събития под наслов Иширкови дни. Основното събитие ще бъде в СУ „Св. 

Климент Охридски”, като желанието ни е то да се превърне в ежегодна практика и по 

този начин да се отдава почит към основоположника на географията в България. 

Предвиждат се и други събития в периода между април и ноември 2018 г., които ще 

бъдат обявени своевременно.  

 

Фиг. 1. Официално лого за честванията на 100-годишнината на БГД 

 

В началото на 2017 г. БГД организира конкурс за лого на честванията, който беше 

спечелен от Иван Манолов с показаното предложение. Това ще бъде и официалното 

лого за честванията за 100-годишнината на БГД (фиг. 1). 
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Географ БГ по пътя на Промяната 

 

гл. ас. д-р Димитър Желев, гл. ас. д-р Евгения Сарафова 

 

Географ БГ 

dimitar@geograf.bg, evgenia@geograf.bg 

 

 

 През есента на 2016 г. Географ БГ изживя преломно събитие в своята 

организационна история. След поредица от селективни кръгове в периода май - 

декември 2016 г., включващи интервюта с български и международни професионалисти 

и онлайн гласуване, нашата организация успя да победи в ПРОМЯНАТА 2016/2017 - най-

голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 

осъществява в партньорство с фондация „Промяната” (част от мрежата на Reach for 

Change). Това бе важна стъпка за осъществяването на нашата образователна мисия. Ние 

станахме герои на Промяната. 

 

Каква всъщност е нашата кауза?  

От самото създаване на Географ БГ като уеб сайт през 2014 г. и чрез всички 

дейности, които организираме и в които участваме, винаги сме се стремили да 

популяризираме познанието, качественото образование, иновациите, научните 

достижения и модерните технологии. Влизайки в програмата на Промяната, ние ясно 

заявихме, че нашата кауза е да работим за популяризирането на научното познание сред 

децата, за припознаването на науката като професионална възможност и житейски път. 

Всичко това е мотивирано от редица показатели и доклади, според които 

образователният статус и „интелектуалното“ здраве на нацията ни, и особено на децата, 

са силно застрашени. 

Чрез развиването на нашия уеб сайт, чрез научните работилници и презентации, 

които правим, чрез Българския географски фестивал, чрез участията ни в Софийския 

фестивал на науката и широк спектър от други събития, проекти, кампании и 

партньроства, ние работим за това всеки ден. Даваме нашия принос в борбата за 

интелектуално оцеляване на нашето общество. Слоганът на нашата кампания за онлайн 

гласуване през ноември 2016 г. бе „Промяната – възможността да знаеш“. Днес вярваме 

в това не по-малко. 

 

 

 

mailto:dimitar@geograf.bg
mailto:evgenia@geograf.bg
http://bulgaria.reachforchange.org/bg/
http://bulgaria.reachforchange.org/bg/
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Какво получаваме от Промяната? 

 През есента на 2016 г. ние призовахме цялата наша аудитория, географската 

общност, учени, учители, ученици, студенти, популяризатори на науката, приятели и 

много, много други хора да ни подкрепят в онлайн гласуване. Благодарение на тази 

подкрепа успяхме да съберим над 11 000 гласа, които ни осигуриха възможността да 

достигнем във финалния етап в кампанията на Промяната. В самия финален етап 

успяхме да убедим журито, че нашата кауза е смислена и си заслужава да получим 

подкрепа. В началото на декември 2016 г. Географ БГ спечели конкурса на Промяната, 

което бе ключов момент в нашето организационно развитие.  

 Като победител в конкурса Географ БГ получи финансиране в размер на 22 500 

лв., за да развива своята дейност и да осъществява своята образователна мисия. 

Благодарение на тези средства ние успяхме да се разрастнем като организация, да 

оптимизираме нашата дейност, да си създадем работна среда, да се 

институционализираме, да осъществим професионално израстване.  

По-важното за нас е, че подкрепата на „Нова Броудкастинг Груп“ и Reach for 

Change не се изрази само в еднократно отпускане на финансови средства. Откакто сме 

част от програмата на Инкубатора на Промяната (клуб на отличените проекти от 

Промяната) ние получаваме широка институционална помощ по отношение на медийна 

подкрепа, обучения, възможности за комуникация и сътрудничество, достъп до полезна 

информация. На всеки 2 седмици осъществяваме регулярна комуникация за нашата 

дейност с екипа на Промяната и получаваме обратна връзка; в началото на всеки месец 

участваме в обща среща с останалите проекти от Инкубатора на Промяната, на която се 

обменя опит, споделят се проблеми, дискутират се предизвикателства. На всеки 3 

месеца изготвяме отчет за нашата организационна и финансова дейност. Проследяваме 

социалния ефект, споделяме истории за деца, с които работим. Част от подкрепата е 

свързването ни с менторите от Нова телевизия Даниела Николова и Мирела Анастасова, 

които ни дават ценни професионални съвети в хода на нашето организационно 

развитие. Оценяваме подкрепата и ангажираността с нашата кауза на г-жа Ани Салич. 

 

Какво се случва с нас? 

 През изминалата година имахме доста поводи за радост и хубави емоции, но и за 

размисъл и поуки. Щастливи сме, че през организацията преминаха 10 стажанти по 

програмата на МОН за студентски практики. С повечето от тях продължаваме активно да 

работим и да си сътрудничим и след края на практиката.  

 Българският географски фестивал в Пазарджик за поредна година се превърна в 

събитие с национално значение за географската общност. Участвахме за пореден път в 

Софийския фестивал на науката. Партньорствата ни с редица организации стават все по-

ползотворни. От март месец не провеждаме нашите регулярни съботни научни 

работилници за деца, но търсим други подходи за достигането до повече деца чрез 

работа с отделни училища и организации.  
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 През есента на 2017 г. спечелихме финансиране по програмата „Ти и Lidl за по-

добър живот“ за проекта ни „Поколение на иновациите“. Така получихме възможност 

да работим с учители чрез обучения за повишаване на професионалните им умения по 

отношение на приложението на геотехнологии в учебния процес. Проектът ще се 

осъществи от ноември 2017 г. до май месец 2018 г. 

 Нашата работа в Географ БГ получи редица признания, поощрения и награди. 

Това ни мотивира изключително много, но и ни окачва товарът на голямата отговорност 

към всички, които ни подкрепят и ценят. Благодарни сме на обратната връзка, която 

получаваме, на съветите, на градивните критики.  

 

Какви са нашите амбиции? 

Географ БГ е организация, която ще продължава да се развива и да търси нови 

хоризонти, чрез които да осъществява своята образователна кауза. Наш основен 

приоритет ще продължат да бъдат децата. Ние вярваме, че работата с децата по 

отношение на смисленото образование и развиването на когнитивните им способности 

е най-благородната мисия. Организиационните ни стремежи са да подобрим онлайн 

съдържанието на нашия сайт; да търсим нови възможности за работа с учители; да 

осъщесвяваме полезни партньорства с представители на бизнеса; да развиваме 

Българския географски фестивал като уникален за страната ни форум на географската 

общност.  

Осъзнаваме, че организацията ни се развива благодарение на подкрепата от 

страна на нашата аудитория в интернет; на всички, които участват в събитията ни в 

реалния свят; на всички, които ни подкрепят по най-разнообразни начини. Предстоят ни 

нови важни стъпки по нашия път, защото българското общество има нужда от истинска 

промяна. 
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ЗАНИМАТЕЛНА И ЗАБАВНА ГЕОГРАФИЯ 

 

Някои интересни географски резултати при извличане на 

информация от Уикиданни 

 

Спасимир Пилев 

 

Потребителска група „Уикимедия България“ 

spasimir.v.pilev@gmail.com 

 

 

Уикиданни е най-новият проект на Уикимедия и е сроден на електронната 

енциклопедия Уикипедия, на мултимедийното ѝ хранилище Общомедия, на мястото за 

публикуване на произведения и документи Уикиизточник, на мястото за описване на 

биологични видове Уикивидове, на мястото за туристи и пътешественици 

Уикипътешественик и др. Началото на неговото създаване е през 2012 г. (Roth, Perez) 

Целта на Уикиданни е да събира свободни бази данни по различни теми на 

всички езици, които да се четат еднакво добре от хора и машини. Подобно на останалите 

проекти на Уикимедия, и този се създава и контролира от неговите потребители. 

 

Статията в Уикиданни 

Всички статии на всички езици от електронната енциклопедия Уикипедия са 

събрани в Уикиданни (фиг. 1). Всяка една от тях, както и всеки един параметър, си имат 

уникален номер. Това позволява на всеки човек, без значение къде се намира и какъв 

език говори, да прави редакции и те да бъдат разбрани от всеки друг, независимо от 

езика, който говори и мястото, където се намира. 

mailto:spasimir.v.pilev@gmail.com
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Фиг. 1. Статия за България в Уикиданни 

 

Наличието на уникален номер на всеки параметър позволява въвеждането на 

големи масиви данни чрез ботове, управлявани от потребители (Wikidata). 

 

Полезна географска информация 

Едно от най-важните значения за географската информация в Уикиданни е 

възможността за поставяне на географски координати на всеки обект. На първо време 

това дава възможност да се провери какви обекти има наблизо до нас. 

Всяка статия в Уикиданни трябва да съдържа възможно максимално количество 

информация. Това ще позволи да бъде групирана по-лесно и при търсене да бъде 

намерена повече информация. 

 

Възможности: 

 Когато е въведена информация за всяко едно селище в България – било село или 

град, въведени са географски координати и брой на населението, това дава 

възможност много бързо да се получи списък на населените места в България по 

брой на населението във вид на таблица или върху карта. Друга възможност е и 

да бъдат подредени селищата по брой на населението – до 10 души, до 100 души, 

до 1000 души и т.н. (фиг. 2). 

https://www.wikidata.org/wiki/Q219
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Nearby
http://tinyurl.com/yaeaugwv
http://tinyurl.com/y88nurwf
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Фиг. 2. Карта на селищата в България по брой на населението 

 

 Лесно може да бъде извлечена информация за защитени територии и зони. 

Например за защитените зони от Натура 2000 в България и къде се намират те. 

 Освен местоположение може да се извлича информация и за снимки на дадени 

обекти. Например върхове в България. 

 Друга възможност е получаване на информация за дадена личност – 

биографични данни, дейности, публикации и т.н. Например за живота и делото 

на акад. проф. д-р Анастас Иширков. 

От изключителна важност е данните, които се въвеждат в Уикиданни да са 

достатъчно подробни и достоверни. Това позволява да бъде извлечена разнообразна 

информация, което би отнело много повече време при ръчно търсене и групиране.  

Голям брой обекти в България имат статии в Уикиданни, но това, от което се 

нуждаят, е допълване на информацията и посочване на достоверни източници. 

 

Литература 

Roth, Mathew. The Wikipedia data revolution. 30.03.2012. 

Perez, Sarah. Wikipedia’s Next Big Thing: Wikidata, A Machine-Readable, User-Editable Database Funded By 

Google, Paul Allen And Others. 30.03.2012. 

Wikidata – https://en.wikipedia.org/wiki/Wikidata 

 

 

http://tinyurl.com/y88nurwf
http://tinyurl.com/ybcae86z
http://tinyurl.com/yd592qwo
http://tinyurl.com/y7gsxobp
https://blog.wikimedia.org/2012/03/30/the-wikipedia-data-revolution/
https://techcrunch.com/2012/03/30/wikipedias-next-big-thing-wikidata-a-machine-readable-user-editable-database-funded-by-google-paul-allen-and-others/
https://techcrunch.com/2012/03/30/wikipedias-next-big-thing-wikidata-a-machine-readable-user-editable-database-funded-by-google-paul-allen-and-others/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikidata
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Спортувай, опознавай и се забавлявай 

с „Мачирски Спорт“ 

 

Мачирски Спорт 

office@machirski-sport.com 

 

 

„Мачирски Спорт“ ЕООД развива дейност от 1998 г. и e водещ туроператор  в 

областта на планинския туризъм и снежните спортове. Основната ни идея е девизът на 

Алеко Константинов - „Опознай родината, за да я обикнеш!“, да достигне и завладее 

подрастващите, да отвори сърцата им за красотата и разнообразието на природата. 

Вече 20 години „Мачирски Спорт“ успешно популяризира активния начин на 

живот сред продрастващите и техните родители. В програмите ни умело се преплитат 

приключенски и културен туризъм, съчетани със спортни елементи и забавни игри, което 

ги превръща в предпочитана алтернатива за свободното време на хиляди любители на 

природата (фиг. 1  2, 7). Организираните планински, морски и приключенски лагери 

дават чудесната възможност на децата да се докоснат до спортове като скалното 

катерене (фиг. 8), конната езда, каякинга, ветроходството, уиндсърфа и същевременно 

да придобият знания за опазване на околната среда и умения за оцеляване сред дивата 

природа. 

https://machirski-sport.com/
mailto:office@machirski-sport.com
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Фиг. 1. На излет в планината 

 

Фиг. 2. По пътеките на Витоша 

 

През зимата дейността на „Мачирски Спорт” е фокусирана върху обучението по 

снежни спортове в ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“ на Витоша, където е 

позиционирано ски и сноуборд училище „Мачирски“. Училището е едно от най-големите 

ски училища в България, като разполага със собствени бази и ски съоръжения. 

Благодарение на висококвалифицирани педагози, съвременна екипировка и отлични 

условия за целенасочено и ефективно обучение, ние успяхме да превърнем ски 
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центровете Офелии и Ветровала в най-добрите места за обучение по снежни спортове 

за всички възрасти (фиг. 3 - 6).  

 

Фиг. 3. Спорт през зимата 

 

 

Фиг. 4. Всеки има своя първи урок. 
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Фиг. 5. Ски училище в „Офелиите“, Витоша 

 

 

Фиг. 6. Майсторски по пистата 
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Фиг. 7. Бързи, смели, сръчни 

 

Фиг. 8. Пътят нагоре не е лесен, но е интересен. 

 

Основната ни цел е все повече хора да се докоснат до магията на снежните 

спортове и да открият, опознаят и обикнат природните красоти на България. А хилядите 

радостни възгласи на децата и техните родители ни карат да вярваме, че успешно 

вървим по верния път. 
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Проф. Стенли БРЪН: Ако искате по-успешна география, трябва 

да работите с учителите, защото те работят с учениците 

 

Стенли Брън е американски географ, професор в Университета на Кентъки. 

Чел е лекции в 20 държави по света. Бил е политически наблюдател от страна на 

САЩ на изборните процеси на Казахстан и Киргизстан. Изследователските му 

интереси са свързани с въздействието на големите инженерни проекти върху 

околната среда и обществото, промените в религиозната карта на света, 

електорална география, градската глобализация в кибер световете. През есенния 

семестър на академичната 2017/2018 г. проф. Брън чете лекции в Геолого-

географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по покана 

на катедра „Регионална и политическа география“ (фиг 1.). 

 

Фиг. 1. Професор Брън на посещение в Рилския манастир 

 

- Каква е целта на Вашето пребиваване в Софийския университет? Защо сте тук? 

- Обичам да преподавам в чужбина. България е петнадесетата държава в Европа, в която 

чета лекции. Също така съм преподавал в Китай, Аржентина, Република Южна Африка, 

Ямайка. Все пак съм географ и искам да преподавам в различни части на света, да работя 

по международни проекти и да се срещам със студенти по целия свят. Това е най-

добрият начин да научиш за едно място – да го посетиш. Сега, когато съм в България за 

2 месеца, със сигурност ще увелича познанията си за страната много, както и за цяла 

Югоизточна Европа - и за историята, и за географията на тези земи. Обожавам този 

https://geography.as.uky.edu/users/Brunn
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подход към трупането на житейски опит. Изключително съм благодарен на Софийския 

университет за поканата. 

 

- Има ли аспекти от българската университетска география, които вече са ви 

впечатлили или може би изненадали? 

- Може би този въпрос е по-подходящ за последния ден от моя престой. Аз все още 

трупам впечатления тук. Все още научавам много за страната, за студентите тук. Уча 

много и от самите студенти. Иска ми се да работя с местни студенти по няколко 

изследователски теми, които ме интересуват. Всеки ден научавам нещо ново за 

географията и за историята на вашата страната – за древните римляни, за османските 

турци, за руснаците, за периода преди покръстването, за Възраждането. Тук въобще е 

една изключително интересна част от Европа, доста по-различна от Западна Европа. 

Доста по-различна е от северните части на Източна Европа. Бил съм в Чехия и в Полша и 

тук действително има разлика. 

 

- Какво е мястото на географията в съвременното американско общество? 

- В наши дни се задават въпроси за ролята, мястото и смисъла на всички научни 

направления. Какво правят всъщност? Защо го правят? Това се отнася за природните 

науки, за хуманитарните, за изкуствата, за езиковото обучение. Сега е времето, в което 

всяка дисциплина трябва да се защити защо е важна, защо има място в съвремието, да 

се представи какво прави, как го прави и каква е ползата за образованието и за 

обществото като цяло. Сега е времето, в което всяка институция, независимо дали е 

военна, финансова, административна или политическа, е непрекъснато под обстрел от 

въпроси какво прави, как го прави, за какво изразходва средствата си. И честно казано - 

това ми харесва. Защото иначе институциите и хората, които работят в тях започват да 

получават средства, мислейки си, че просто ги заслужават. Но всъщност, ако заслужаваш 

нещо, не е необходимо да обясняваш каква роля имаш. Същевременно, ако обществото 

не разбира каква е ролята ти, то ти трябва много внимателно и правилно да обясниш. Аз 

мисля, че географията е изключително важна, защото тя е науката за взаимодействието 

между хората и околната среда, за пространствените процеси, за картите, за 

географските информационни системи, а това са неща, свързани с представянето на 

важна информация. Ние, географите, трябва да убедим останалия свят, че начинът, по 

който гледаме към света, към пространството, към ландшафтите, към околната среда са 

важни подходи за получаването на информация и познание.  

Както казах по-рано, всеки аспект на познанието сега е подложен на въпроси и 

дискусии. В наши дни STEM дисциплините (природните науки, технологии, инженерство 

и математика) са предпочитани и получават доста повече внимание, защото често 

обществото остава с впечатлението, че това е всичко, което младите хора искат да 

правят. Всъщност не всеки иска да бъде специалист в някоя от тези области. И въпреки 

че често има упреци към обществените науки заради субективността, мога да кажа, че 

те са изключително важни за обществото и цивилизацията. Да, обществените науки не 
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са ни пратили на Луната, но те са тези, които обясняват отношенията между хората. Ето 

защо трябва да има внимание и уважение и към двата клона на познанието. Природните 

науки са важни, обществените науки също са важни. За съжаление много инженери 

нямат предвид в работата си човешките отношения и околната среда. Те проектират 

страхотни магистрали, военни обекти, индустриални обекти, но всъщност по никакъв 

начин не си дават сметка как тези обекти променят живота на отделни хора или въобще 

природата. Ето как географията се явява свързващо звено между природните и 

обществените науки. 

 

- Вие сте заемал длъжноста „щатски географ“ по покана на губернатора на 

Кентъки. Какво всъщност прави щатският географ? 

- Между другото това не беше губернаторът, за когото аз гласувах. В много щати има 

подобни длъжности – „щатски финансист“, „щатски демограф“, „щатски историк“ и 

включително „щатски географ“. Моята роля, както и на хората преди и след мен на този 

пост, бе да работя като съветник в областта на образованието – образователни 

програми, училищни проекти. Например всяко лято провеждах курсове за учители от 

щата. Работата с учители всъщност ти дава възможност индиректно да работиш с 

бъдещите поколения. Ако искаш по-успешна география, то трябва да работиш с 

учителите, защото те работят с учениците. По време на работата ми с учителите им 

помагах много за усъвършенстване на преподавателските способности, адаптиране на 

учебното съдържание, развиване на извънкласните дейности – проекти, научни 

фестивали, географски състезания. Всички дейности, които сме правили заедно, са били 

в насока да популяризират географията, да я направят видима за обществото. Горд съм, 

че заемах тази длъжност. Всъщност подобни длъжности в САЩ са доброволни, т.е. не 

съм получавал никога заплащане за работата си по тези дейности. Просто бях щастлив, 

че мога да промотирам географията. Разбира се, тук споменавам и голямата подкрепа, 

която сме получавали от Националното географско дружество. 

 

- Един от Вашите изследователски интереси е „градската глобализация на кибер 

световете“. Това е крайно непозната тематика сред българските географи. Защо 

един американски географ отделя внимание на нея и я изследва? 

- Географите трябва да изследват кибер пространството. Кибер пространството е 

пространството на виртуалния свят, а виртуалният свят е този на социалните медии, на 

интернет, на географските информационни системи. Ние действаме в него, ние си 

взаимодействаме в него, ние работим в него. Това е един различен аспект на 

пространствени взаимоотношения и, разбира се, ние трябва да го изследваме. Кибер 

пространството е пространство – пространство за комуникация, за визуално 

съдържание, за една действителност, която, мисля си, че ако не изследваме, просто 

игнорираме една важна част от нашата наука. Изследвал съм социалните мрежи, 

изследвал съм как големи корпорации организират комуникацията си и мога да кажа, 

че това е един съвременен нов свят, който само преди 20 години не съществуваше в този 

си вид. Това е една пространствено-времева сбитост, едно пространствено-времево 
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преобразуване, което засяга всички ни. Ако не изследваме кибер пространството, ще 

бъдем критикувани един ден, защото е пространство, независимо че е виртуално. 

 

- Вие сте бил в толкова много държави по света. Какви са общите черти сред 

хората, които наблюдавате навсякъде? 

- Няма никаква разлика. Има „светци“ във всяко общество. Има „грешници“ във всяко 

общество. В моята страна има много хора, които не харесвам изобщо. Но може би има 

хора и в България, които не бих харесал изобщо, ако поживея по-дълго тук. Примерно 

вчера ме връхлятя кола на пешеходна пътека в София и шофьорът бе много агресивен 

вместо да ми се извини. Но такива ужасни хора има навсякъде по света. Разликата е, че 

в някои страни за подобен инцидент шофьорът би си имал работа с полицията и 

прокуратурата, а в други – не. Подобни инциденти се случват навсякъде по света – в 

Сингапур, в Ботсвана, в Испания... Но като цяло няма разлика между хората. Мисля си, 

че повечето хора са добросърдечни, добронамерени, но има и такива, които никога не 

бих поканил на обяд, независимо дали са от моята родина или не. Има различни 

идеологии, различни религии, разнообразна семейна среда, но всички ние сме човешки 

същества. 

 

- „Има повече география, която не знаем, отколкото знаем“. Това твърдение може 

да изненада повечето хора, но не и Вас. Защо? 

- Защото е вярно. Абсолютно вярно е. Понякога давам на студентите си карта на щата 

Кентъки (аз не съм родом от този щат), разграфена на квадранти и ги карам да потъмнят 

частите от щата, за които знаят доста и да оставят тези, за които знаят малко или 

абсолютно нищо по отношение на територията, историята, населението. Почти винаги 

се оказва, че знаят изключително малко за територията на щата, в който живеят. Същият 

експеримент го правя и с карта на Лексингтън*. Оказва се, че по този начин студентите 

осъзнават колко малко знаят дори за града, в който живеят. Има цели райони, в които 

никога не са били и дори нямат идея каква е градската среда там. Експериментът 

обикновено продължава със задача да направят проучване на непознатите части на 

града, да заснемат фотографии, да направят анализ и след седмица да представят 

географските аспекти на това, което са научили. Този подход за убеждаване на 

студентите или учениците за необходимостта от географско познание е успешно 

приложим със световна карта, с карта на САЩ, на Кентъки или на Лексингтън. Целта на 

всичко това е да ги накарам да помислят и осъзнят, че има процеси, които се случват в 

тези места, хора, които живеят там, те работят там, те се влюбват там, те създават 

семейства там, ходят на пикник, празнуват... И така е навсякъде, но рядко се осмисля 

това преди да посетиш едно място или да го изучиш. И погледнато през историческата 

призма виждаме едни големи пропуски в познаването на света. Ние знаем страшно 

много за Европа и почти нищо за другите континенти. Ние трябва да предизвикваме 

нашата любознателност да учим за местата, които познаваме доста малко. И ето защо 

географията е интересна за мен самия. Ето защо обичам да преподавам на студенти, 

които имат минимални познания по география. Това е начин да ги накарам да мислят. 
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Това е важната част от образование, а не просто да им дадеш информация, че земята не 

е плоска, че има природни зони. Лесно е да преподаваш факти, но истинското умение е 

да накараш студентите да мислят. Истинският учител е този, който кара студентите или 

учениците да мислят, а не да запаметяват факти. Някои студенти не обичат да ги караш 

да мислят, защото те искат да получат един готов обем с информация и да научат това, 

което ще бъде на изпита. Те искат да учат само това, което ще бъде на този изпит. Но 

така младите хора не се учат да мислят, а да запаметяват. Моята критика към почти 

всички образователни системи е свързана именно с това, че залага изключително на 

повторението и запомнянето. Колко пъти наистина е необходимо да ти набиват в главата 

едно и също нещо – един, два, три, четири или пет пъти? Хората всъщност са по-умни от 

това да запомнят, не е нуждо да повтаряш нещо пет пъти, може би два пъти, може би 

три пъти, но не и повече. Вижте какво огромно повторение на факти има в историята, в 

географията. Това са все недостатъци, които аз виждам в обучението. 

 

- Каква е Вашата географска мечта? 

- Моята мечта е да се повиши съзнанието на хората по отношение на важността на 

взаимодействията между хората и околната среда. Как това се отразява на живота им. 

Ето защо съм географ. И не бих казал, че съм географ в сферата на обществената 

география, аз съм географ в сферата на обществената география, която изследва 

околната среда. В наши дни в САЩ почти всяка книга за физическа география завършва 

с глава, посветена на антропогенизацията. Всяка книга за обществена география 

завършва с глава за опазването на околната среда. И това е, въпреки че 

физикогеографите не обичат хората, а пък икономгеографите не обичат природата, в 

кръга на шегата. Науката все повече се интегрира в направления като медицинска 

география, ландшафтна екология, геоинформатика. Това е моя гледна точка и в нея има 

нещо много важно. Ние имаме какво още да направим, за да подобрим нашето 

общество. Ето защо, за да се осъществи мечтата ми, трябва да се положат големи усилия 

за работа с учителите, а те – с децата и оттам ще дойде ефектът. 

 

Въпросите зададе Димитър ЖЕЛЕВ. 

 

Географ БГ изразява благодарността си за съдействието при взимането на това 

интервю към катедра „Регионална и политическа география“ и към ас. Калоян 

Цветков от катедра „Социално-икономическа география“ от Геолого-географския 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

*Лексингтън е вторият по големина град в щата Кентъки с население над 300 000 

души. Университът на Кентъки се намира в града. Столица на щата е Франкфорт с 

население от ок. 25 000 души, а най-голям град е Луисвил с население от ок. 800 000 

души (бел. на Географ БГ). 
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Ясен ИВАНОВ: Градината става все 

по-богата и по-разнообразна 

 

Ясен Иванов е създателят на ботаническа градина „Борика“. Той е завършил 

специалност География в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър 

е по физическа география и ландшафтна екология. През 2016 г. сбъдва своята мечта 

и създава собствена ботаническа градина (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Ясен Иванов в своята ботаническа градина 

 

- Ясене, пренебрегвам хронологията и питам: как си представяш градината след 10 

години? 

- Първосигнално ми се иска да кажа, че си я представям по-голяма, разширена и много 

по-богата на растителни видове, а защо не и със специално заделено място за 

отглеждане на животни, например птици... Като малък отглеждах птици и много обичах 

да се занимавам с това – имахме едно голямо ято патици. Мисля, че едно местенце в 

градината за пернати обитатели би било много интересно за посетителите и особено за 

децата. 

Преди всичко обаче бих наблегнал на разширяването на градината и на 

обогатяването ѝ с нови растителни видове – по-рядко срещани и по-любопитни за 

хората, заради някое тяхно качество – например лечебни свойства.  

Много ми се иска да запазя тази траектория на движение в развитието на градината, 

да продължавам да я обгрижвам, да я допълвам, за да е по-атрактивна за хората, а и аз 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-136390796765133/
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да се чувствам още по-добре в нея. Не ми се ще да мисля, че може да се появи нещо, 

което да ме отклони от тази идея. 

 

- А как си представяш себе си след 10 години? 

- Мисля, че ще продължавам да следвам пътя, който съм поел, правейки това, което 

правя в момента, със същия ентусиазъм и любов. Искам да облагородявам мястото и то 

да привлича интересни хора, с които ми е приятно да общувам, на които градината дава 

нещо и ги променя към по-добро. 

 

- Разкажи ни за растителното многообразие там... 

- На този етап в градината има между 350 и 400 различни вида растения, в това число 

дървета, храсти, многогодишни тревисти растения и едногодишни цветя (фиг. 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 и 11). Например от един вид трева, наречена мискантус (Miscanthus), могат да 

се видят над 50 туфи. Ако трябва да класифицирам растенията според произхода им, ще 

кажа, че те идват от 5 континента, като преобладават тези от Азия, Северна Америка и 

Европа. По-малко са представителите от Африка и Южна Америка: например от 

южноамериканския континент имам два вида омайничета, срещащи се в Андите 

(чилийско омайниче) – едното е червено, другото е жълто (фиг. 2). Радвам се и на 

присъствието на една южноамериканска вербена (Verbena) – много интересно растение, 

което привлича многобройни насекоми опрашители, благодарение на нектара и 

прашеца си – пеперуди, пчели, хоботници (насекоми, които приличат на колибри).  

 
Фиг. 2. Чилийско омайниче (Geum quellyon) 

 

Съчетавам растенията по начин, който да отговаря на техните специфични 

екологични изисквания: например за високопланинските алпийски растения съм 

направил специални алпинеуми, в които почвата е съобразена, дренирана, за да не се 

задържа влага. Те заемат малък периметър, в който са разположени десетки видове 
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дребни алпийски растения. Тези високопланински джудженца са страшно редки и 

интересни, и представляват различни растителни видове, включително застрашени от 

изчезване – едно от тях е т.нар. пиринска гъшарка (Arabis ferdinandi-coburgii): ендемично 

растение, разпространено в Пирин планина, за първи път открито и класифицирано от 

цар Фердинанд. Видовото му наименование носи името на откривателя си. 

 
Фиг. 3. Блатен ирис (Iris pseudacorus) 

 

 
Фиг. 4. Синеока трева (Sisyrinchium angustifolium) 
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Фиг. 5. Даурска тинтява (Gentiana dahurica) 

 

По-влаголюбивите растения съм разположил в онази част на градината, която е най-

близо до реката – там е по-сенчесто и близо до оригиналната им среда. Оформил съм и 

алпинеуми с мексикански кактуси и южноафрикански сукулентни растения, които издържат на 

нашите климатични условия. Стремя се във всяка леха да присъстват растения за всички сезони, 

за да може обликът на градината да очарова посетителите по всяко време. 

 
Фиг. 6. Арункус (Aruncus sinensis) 
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Фиг. 7. Прерийно перо (Liatris spicata) 

 

 
Фиг. 8. Блатно орехче (Filipendula rubra) 
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Фиг. 9. Столетник (Agave аmericana) 

 

Снабдявам се с тях от различни разсадници, от пътуванията ми в чужбина, чрез 

приятели, а някои от растенията наследих от градината на баба ми, включително по-

малко познати видове, например кавказката едролистна незабравка (Brunnera 

macrophylla). 

 

- Имаш ли любимо растение и кое е онова, което най-много мечтаеш да имаш в 

градината? 

- И друг път са ми задавали такъв въпрос. Трудно ми е да отговоря еднозначно, защото 

наистина за мен е голямо удоволствие и привилегия да се грижа за всички растения в 

градината по един и същи начин, и да се стремя да им предоставя всичко необходимо 

като условия и среда, така че да се чувстват и да изглеждат максимално добре. Затова 

не бих могъл да назова само един фаворит. Разбира се, в реда на нещата е растенията, 

които съм придобил най-скоро, да са ми най-интересни и любопитни, да ги заглеждам 

по-често и да им обръщам внимание, но това преминава, когато се появи следващият 

нов вид. 
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Фиг. 10. Китайски ревен (Rheum palmatum) 



  
 

167 

 
Фиг. 11. Обикновен напръстник (Digitalis purpurea) 
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На прима виста мога да спомена няколко растения, които бих искал да имам: 

например чилийски ревен (Gunnera manicata) – тревисто растение, наричано още 

„динозавърскo”, което притежава най-големите листа в света: няколко души могат 

спокойно да се подслонят под едно листо, без ни най-малък дискомфорт. Бих се радвал 

да имам и един интересен вид ела, с голяма корона и сиви иглички, която носи името 

(Abies concolor). 

Наистина е огромен броят на растенията по света и се надявам с времето да 

обогатявам видовото разнообразие в градината. 

 

- Какъв е профилът на хората, които посещават твоето райско кътче и кои са най-

честите реакции, които наблюдаваш? 

- Не съм се старал да правя някакъв профил на хората, които посещават градината, но по 

спомен от наблюденията, които имам, съм приятно изненадан. Повечето хора, които 

идват, са добронамерени, обичат природата и растенията, имат интерес към това, което 

съм направил. Някои от тях остават с часове, което ми харесва, защото това е едно от 

нещата, които ми показват, че се движа в правилната посока. Най-често посетителите на 

градината са любители, а не професионалисти. Идвали са и ландшафтни архитекти, но 

малко. Понякога ме посещават и хора, които сякаш случайно са попаднали тук. 

Това, което ме радва е, че немалка част от хората до такава степен харесват 

градината, че трайно се привързват към нея и създаваме личен контакт, приятелства, за 

което съм благодарен. Приятно е да срещна хора, които одобряват това, което правя, и 

ми помагат по един или друг начин. 

Реакциите им зависят от техния интерес към градината. За онези от посетителите, 

които имат хоби да отглеждат растения, срещата е най-вълнуваща. Често чувам: „Много 

е красиво!“, „Браво!“, „Продължавай да се занимаваш с това...“ 

 
Фиг. 12. Из алеите на ботаническата градина 
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Фиг. 13. Езерото с лилиите 

 

 
Фиг. 14. Цветни лехи в ботаническата градина 

 

- Би ли искал да споделиш новите си идеи за предстоящия сезон в градина „Борика“? 

- Надявам се да мога да подготвя максимално добре градината за предстоящия сезон и 

да я отворя за посещения още в началото на април 2018 г. Новостите ще са свързани с 

онази нейна част, която разработих през настоящата година. Тя ще бъде по-добре 

структурирана, с голямо растително многообразие, с видове, липсващи в старата част на 

градината, с по-голямо езеро, населено с водни лилии и блатни растения. Много ми се 

иска да смогна да направя и замислената работилница за деца – в старата плевня, която 
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ще бъде реновирана, като място за запознаване на децата с някои традиционни 

елементи от бита на българите, с предмети, използвани за земеделските нужди, или в 

домакинството. Планирам да направя една или две експериментални лехи, където 

децата сами да се докосват до почвата, да засаждат и обгрижват растенията, за да могат 

да изградят отношение към тях. 

 

- Ако можеше да промениш нещо съществено, свързано с градината (например 

концепция, подбор на растенията, визия, площ, атрактивност и др.), какво щеше 

да е то? 

- Със сигурност едно от нещата е увеличаването на терена, тъй като имам страшно много 

идеи и в един момент започвам да страдам от липса на достатъчно пространство. В тази 

връзка много бих се радвал да успея да добавя съседни имоти към нейната площ. 

Самият процес на създаване и обгрижване на една градина предполага непрекъсната 

промяна, така че и без да планирам нещо специално, градината става все по-богата и по-

разнообразна - в непрекъсната еволюция. 

 
Фиг. 15. Ботаническата градина притежава разнообразни „кътчета“ и „оазиси“. 

 

- Всеки посетител в твоята градина сякаш влиза в „час по природолюбие“. Мислил 

ли си в тази посока – да създадеш регулярен контакт с училища, които биха имали 

интерес да провеждат часове по природолюбие при теб? 

- Да, мислил съм, дори за този сезон през 2017 г. имаше редица организирани 

посещения на градината от ученици. Останах приятно изненадан и очарован от тях. 

Мислех, че съвременните деца не се интересуват от природата и растенията, но те бяха 

заинтересовани и любопитни, задаваха ми интересни въпроси и бяха щастливи от 

контакта ни. Старая се да им давам информация не само за градината, но и за 
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позиционирането на човека сред природата и обграждащия го свят. Говоря им за това, 

че трябва да се съобразяваме с всички други живи същества около нас, и че не 

непременно ние сме на върха на тази пирамида, най-еволюирали и най-развити, 

пренебрегвайки другите. 

За да обобщя - имам намерение да работя с ученици, като не само искам да им 

представям градината, но и да засягам някои теми, свързани с екологията – например 

защо е толкова важно да пазим природата. 

 

- Животните имат ли място в твоя живот и какво е то? 

- О, да, определено имат място – както обичам растенията, така обичам и грижата за 

животните, особено когато се налага да помогна на животинки, изпаднали в беда. В 

градината имам предимно котки, което е малко противоречиво, защото се получава 

сблъсък между това, че съм състрадателен към всяко живо същество и съм ги подслонил, 

когато са били бездомни, и отражението от присъствието им върху някои видове птици 

в градината. Затова се налага да бъда много внимателен с поставянето на хранилки за 

птици и къщички за тях – избирам места, до които котките нямат никакъв достъп. 

 
Фиг. 16. Кактусите не са опасност за някои обитатели на градината. 

 

- Ако трябва да опишеш с една дума извървения дотук път, коя ще бъде тя? 

- Бих казал СМИСЪЛ. 
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- Каква би била най-кратката версия на твоето послание към света, към хората? 

- Може би е синтез между отговора на предходния въпрос и онова, което казвам на 

децата... че трябва да се научим да не гледаме света единствено от нашата гледна точка, 

персонална и човешка, а да се опитаме да го приемем като съвкупност от всичко живо в 

него и да бъдем максимално толерантни към заобикалящата ни среда - да сме в 

единение с нея, а не да я доминираме. Знам, че това е много сложно в съвременното 

общество, но трябва да се научим да живеем с минимален екологичен отпечатък, да 

бъдем по-добри и да свикнем да бъдем по-наблюдателни за нещата около нас. Всичко 

в природата има значение, дори и най-малкото насекомо. Нека краткото ми послание 

бъде „да не си мислим, че сме нещо повече от най-малката мушица.“ 

 
Фиг. 17. По зелените морави на ботаническата градина 

 

 
Фиг. 18. Всеки ъгъл в градината очарова с хармония и красота. 

- Цветята са деликатна материя. Изискват грижи, но се отплащат щедро на 

хората, които имат сетива да усетят тяхното величие. Нека, вместо финал на 
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нашата среща с Ясен, да потърсим скрития смисъл в едно великолепно 

стихотворение на Емили Дикинсън:  

 

Да бъдеш цвете е дълбока отговорност 

 

В цъфтежа е целта. Когато 

със своя разум слаб и смътен 

цветенце някое съгледаш 

и бегло го разгледаш пътем – 

 

ти ролята не подозираш 

на тази мъничка подробност 

в това сияйно сложно дело,  

на пеперудата подобно. 

 

Да израстеш полека, да напъпиш 

навреме и да не измръзнеш – 

със червея и зноя да се бориш, 

от вятъра да се изплъзнеш – 

 

да не измамиш мъдрата природа,  

като се трудиш неуморно: 

да бъдеш цвете е дълбока  

отговорност. 

 

Въпросите зададе Кинка СТОЯНОВА 
 

 

Посетете страницата на Ботаническа градина „Борика“ във Facebook.  

 

https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-136390796765133/about/?ref=page_internal
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Условия за публикуване в е-списание „Географ БГ” 

 

Желаещите да публикуват в електронното списание 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 е-списание „Географ”. 

 


