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ВОДАТА И ХОРАТА

НАЦИОНАЛНА ИНТЕГРИ-
РАНА МОРСКА СТРАТЕГИЯ 
- НЕОБХОДИМОСТ, РЕАЛ-
НОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ
Проф. д-р Маруся Любчева
Черноморски институт - Бургас

България е една от шестте  държави в Черно-
морския регион и като страната с втората по 

дължина брегова ивица от региона може да бъде 
държава, определяща във висока степен морската 
политика за Черно море. Три от българските обла-
сти, разположени по крайбрежието на една от най-
красивите европейски брегови ивици, са част от 
Черноморското  крайбрежие. Всяка от тези области 
разчита на отрасли, които зависят изключително от 
околната морска среда, както естествено  и страна-
та като цяло. На този етап секторите като морска 
индустрия, морски туризъм и морски транспорт 
се развиват самостоятелно като отрасли без пряка 
връзка със съседните държави и връзка помежду 
си, което води до непълното оползотворяване на 
възможностите и потенциала им. Интегрираната 
морска политика за Черно море има за цел да про-
мени това и да даде нов тласък на политиката за 
развитие на Черноморския регион. Прилагането на 
принципите на Европейската интегрирана морска 
политика (ИМП) би дала нови перспективи в това 
отношение.

ИМП представлява цялостен подход към всички 
политики на ЕС, свързани с моретата и океаните, 
основана на идеята, че Съюзът може да извлече 
по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко 
въздействие върху околната среда чрез коорди-
ниране на своите политики. ИМП представлява 
рамка, имаща за цел да улесни развитието и коор-
динацията на различни и понякога противоречащи 
си морски дейности, което да доведе до устойчив 
растеж (1).

Основните цели на ИМП са няколко, всички те 
кореспондират една с друга и всички отговарят на 
изискването за устойчивост в екологичен план. 

● Изграждане на база от знания и иновации;
● Подобряване качеството на живот в крайбреж-

ните региони;
● Повишаване на информираността за морска 

Европа;
● Максимално устойчиво използване на океани-

те и моретата;
● Насърчаване на водещата роля на ЕС в между-

народното морско дело;
● Създаване на вътрешни координирани струк-

тури по въпросите на морското дело и определяне 
на отговорностите и правомощията на крайбреж-
ните региони.

ИМП има за цел координация, а не замяна на 
политиките за конкретни морски сектори и пробле-
ми. Тя обхваща различни области като рибарство 
и аквакултура, морско корабоплаване и пристани-
ща, морска среда, морски изследвания, енергия от 
разположени в морето инсталации, корабостроене 
и индустрии, свързани с морето, морски надзор, 
морски и крайбрежен туризъм, заетост в секторите, 
свързани с морското дело, развитие на крайбреж-
ните региони и външни отношения в морското 
дело. ИМП е отговорът на ЕС за проблемите, чийто 
решения трябва да се търсят  извън границите на 
един сектор, отговори, изискващи координация 
между отговорните действащи лица на различните 
сектори на морското дело и имащите интерес от 
развитието на политиките за морето. Така напри-
мер ветроенергиен парк в морето може да предиз-
вика нарушения в морския трафик, което на свой 
ред ще засегне пристанищата и т.н. Това означава, 
че интегрираната морска политика се явява мрежо-
ви подход в морските дейности и несъблюдаването 
на този модел може да доведе до едностранчивост 
и неизползаве на ресурсите. 

Основните приоритети на ИМП се свеждат до:
● Интегрирано морско наблюдение;
● Морски данни и познания за морската среда;
● Морско пространствено планиране.
ИМП има своята база в Черноморския регион. 

Това е един от най-динамично развиващите се 
региони в света, пресечна точка на икономиче-
ски, геополитически, енергийни и други интереси. 
Регионът отдавна не се възприема като европейска 
периферия, а като обединяващо звено на оста Кас-
пийско море-Черно море-Европа. Черноморската 
синергия определя  рамката, основните параметри 
на взаимодействието и перспективите за развитие 
на региона след присъединяването на България и 
Румъния, разкривайки потенциала му в различните 
области, без обаче да разглежда напълно инстру-
ментите и подходите за реализация (2).

За Черноморския регион няма разработена стра-
тегия, която да го доближава до интегрираната 
морска поитика. Причината за това вероятно се 
корени в сериозните различия между държавите 
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и отсъствието на политическа нагласа във всяка 
от тях да се изработят национални стратегии или 
програми за интегрирана морска политика. 

Безспорен факт е, че Черноморският регион е 
област, богата на природни ресурси и със страте-
гическо местоположение, смятана за важен кръсто-
път между Изтока и Запада. Регионът е от решава-
що значение за ЕС, той е връзката между Европа, 
Централна Азия и Средния Изток. Представлява 
разрастващ се пазар с голям потенциал за развитие 
и важен възел за енергийните и транспортни пото-
ци. Заедно с това обаче това е и регион с нерешени 
замразени конфликти, с много проблеми, свързани 
с околната среда и недостатъчен граничен контрол, 
способстващ за наличието на незаконна миграция 
и организирана престъпност. Черноморската синер-
гия изцяло покрива съдържанието от инициативи 
за общи политики. Сферите на взаимодействие 
включват околната среда, сигурността и човешките 
права, транспорта, енергийните ресурси и трансфе-
ри, образованието, науката и културата.

През 2007 г. е направен диагностичен анализ 
на Черно море, който потвърждава опасенията 
на еколозите и определя основните проблеми на 
черноморската екосистема. Определени са четири 
приоритетни трансгранични проблема: еутрофика-
ция/хранително обогатяване; промени при живите 
морски ресурси; химическо замърсяване (включи-
телно петрол) и промени в биоразнообразието/мес-
тообитание, включително появата на несвойствени 
видове. Очевидно е, че четирите проблема не могат 
да бъдат разглеждани отделно, тъй като има при-
чинно следствена връзка между тях и успехът при 
управлението на един от тях ще има ефект върху 
другите проблеми. Например една от причините за 
всички четири проблема на околната среда в реги-
она е слабото регулиране от страна на крайбреж-
ните държави. Вследствие на докладите и множе-
ството дискусии страната ни, като една от шестте в 
тесния и една от десетте в широкия  Черноморски 
регион, приема „Стратегически план за действие 
за опазване на околната среда и възстановяване на 
Черно море“, в който се определят дългосрочни 
цели по качеството на екосистемата (ЦКЕС). Цели-
те по качеството на екосистемата (ЦКЕС) са израз 
на визията, която отразява какво биха искали заин-
тересованите страни да бъде състоянието на Черно 
море за един по-дълъг бъдещ период. Определени 
са четири основни цели. За всяка цел са определе-
ни редица подцели на управление, които да адреси-
рат преките и основни причини за състоянието на 
проблемните зони:

1. Съхраняване на живите търговски морски 
ресурси.

а) устойчиво използване на наличната риба и 
други живи морски източници за търговски цели;

б) възстановяване/рехабилитиране наличието на 
търговски морски възможности.

2. Опазване на разнообразието и местообитани-
ето на Черно море.

а) намаляване риска от изчезване на застраше-
ните видове;

б) съхраняване на крайбрежнот морско место-
обитание и природа;

в) намаляване и управление на намесата на 
човека.

3. Намаляване на еутрофикацията.
4. Гарантиране на доброто качество на водата за 

човешкото здраве, за използването й при отдих и за 
аквабиотата.

а) намаляване на замърсителите, произлезли от 
базираните на земята ресурси, включително атмос-
ферните емисии;

б) намаляване на замърсителите, дошли от пла-
вателните съдове и от съоръженията на сушата.

Стратегическият план за действие за опазване 
на околната среда и възстановяване на Черно море 
има за цел да покаже слабите места чрез обобща-
ване на екологичното състоянието на Черно море 
Той определя и визията, която трябва да постигнем. 
Най-важно в момента е да съхраним екосистемата 
на Черно море, защото тя е ценен дар за региона, 
в същото време трябва да осигурим опазване на 
морските и крайбрежни живи ресурси като важно 
условие за устойчивото развитие на черноморските 
държави, тяхното добруване, здраве и защита на 
населението. Това не отменя необходимостта от 
интегриране на политиките във всички сектори, 
които влияят върху черноморската екосистемма.

Активността на страната ни по отношение на  
европейските фондове и европейските програми, 
свързани с Черноморския басейн, е важна част от 
общата морска политика в България, но не е доста-
тъчна за идентифицирането й като силен участник в 
изграждането на Черноморския регион - една задача 
сама по себе си достатъчно трудна и усложняваща 
се от гледна точка на интереса към Черноморския 
басейн през послените няколко години. Следвайки 
пътя на регионите, които се считат по-напреднали 
в морските политики като Средиземноморския и 
Балтийския, България трябва да разработи и прие-
ме интергрирана морска стратегия, което е и едно 
от изискванията за страната ни в споразумението 
България - Европейски съюз в програмния период 
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2014-2020. Разбирането, че националните интег-
рирани морски стратегии или планове трябва да 
предшестват Европейската стратегия за Черномор-
ския регион, отнесено към всички черноморски 
страни, би дало тласък на политиките за развитие 
на Черноморския регион, ползвайки предимствата, 
които предоставят Стратегия Европа 2020, Страте-
гията за син растеж на ЕС, Стратегията за развитие 
на туризма „Европа - туристическа дестинация № 
1“ (5-7). Националните стратегии следва да отго-
варят, от една страна, на нациналните интереси 
на страните, от друга, да покриват принципите на 
Европейската интегрирана морска политика. Освен 
това те трябва да имат подкрепата на обществото. 
Изследвания по отношение на морските полити-
ки на страните от Черноморския регион почти 
отсъстват извън политическите анализи, които се 
занимават с политическите приоритети и отноше-
нията между страните и релациите с ЕС и НАТО. 
От съществено значение е да се разбере какво е 
настроението на гражданите, тъй като те са сред 
изпълнителите и засегнатите от всички политики, 
свързани с морето, както и на бизнес субектите, 
които са пряк носител на икономически растеж. 
Такова изследване трябва да предшества изработ-
ването на всяка програма или стратегия и може 
да даде ориентирите, върху които да се работи за 
изграждане на приоритетите и мерките на дневния 
ред на региона.

Собствени проучвания на Черноморски инсти-
тут по отношение управлението на водните басей-
ни и Черноморското крайбрежие (4) дават отговор 
на един основен въпрос: гражданите не припозна-
ват рзличните политики, свързани с управлението 
на водните басейни, Черно море и Черноморското 
крабрежие, считат ги за недостатъчни и недоста-
тъчно успешни. От една страна, те не са обсъдени 
с тях, от друга, не са ясно и публично оповестени 
а от трета, всяка политика в съответния сектор се 
разработва в тесен смисъл, без да се търси интегра-
ция с останалите. 

На база извършения анализ могат да се откро-
ят някои основни проблеми пред развитието на 
Черноморския регион, които следва да бъдат адре-
сирани във визията за развитие на Черноморския 
регион (8-13).

1. Нарушен баланс между околна среда и урбани-
зирани територии - най-вече в крайбрежна ивица.

2. Свлачищните и ерозионни процеси. Отнема-
нето на суша от морето. 

3. Слабото използване на Черно море за вътреш-
на свързаност на региона.

4. Сезонността на морския туризъм.
5. Свръхурбанизацията на морските курор-

ти, проблеми с обслужващата инфраструктура и 
качество на туристическия продукт.

6. Ниска достъпност до културния потенциал на 
региона.

7. Неравномерното развитие на железопътната 
мрежа.

8. Недостъчността и лошото състояние на 
шосейната мрежа.

9. Демографски проблеми и предизвикателства-
та на външния (миграционен) прираст.

10. Климатични промени, природни катаклизми.
11. Нисък процент БВП от морски дейности 

извън туризма.
12. Спад на морските индустрии.
13. Нисък потенциал на селското стопанство, 

което лишава туризма от естествения му тил.
14. Недобра образователна структура, свързана 

с морето.
15. Липса на дългосрочна координация между 

институциите по отношение на дейностите, свър-
зани с морето.

Тази ситуация предопредели усилията на ниво 
областни администрации - Бургас, Варна и Добрич, 
като носители на основния интерес към развитието 
на Черноморския регион и управлението на Чер-
номорското крайбрежие, за създаването на Наци-
онален интегриран дневен ред на Черноморското 
крайбрежиеили и национална интегрирана морска 
стратегия. Разбирането за създаването на такъв дне-
вен ред е свързано с факта, че нито една политика 
не може да бъде разглеждана индивидуално, тя се 
явява интегрална  част от общото управление на 
региона. Меморандумът, подписан от областните 
управители през 2013 година, определи един меха-
низъм на взаимодействие, който е добър пример за 
създаване на интегриран модел на политики и пряко 
се свързва с прилагането на Европейската интегри-
рана морска политика (собствен архив на ЧИ).

Интегираната морска стратегия на България 
може да бъде допълващият интегриран и фокуси-
ран план за постигане на стратегическите цели и 
задачи на „Националната стратегия за регионално 
развитие 2012-2022” и „България 2020” в областта 
на морската политика (4).

Съобразяването на политиката с реалности-
те, предоставени от географското разположение, 
геополитическите и геостратегически зони на вли-
яние и взаимодействие, провокира България към 
едно сериозно и задълбочено преосмисляне на 
отношението към Черно море.
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Идеята на интегрираната морска стратегия е 
да се насърчи устойчивият растеж на морските и 
крайбрежните дейности и устойчивото използване 
на крайбрежните и морските ресурси чрез създава-
не на рамка за ефективно изпълнение на морското 
пространствено планиране във водите на Черно 
море и интегрираното крайбрежно управление в 
крайбрежните зони.

Свързаната с морето и принадлежността на 
България към черноморските държави икономика 
е разпределена в различни отрасли - индустрия, 
транспорт, туризъм, селско стопанство, повече или 
по-малко зависещи от и влияещи  на околната мор-
ска  среда. Икономиката на българския черномор-
ски регион е базирана на близостта с морето като 
воден път и връзка със света за осъществяване на 
търговска дейност и пряк достъп на индустриал-
ните стоки до външни пазари чрез пристанищата. 
На този етап отделните сектори  се развиват самос-
тоятелно без достатъчно добро взаимодействие и 
интеграция, което пречи на общото прогнозиране 
и планиране и води до недостатъчно оползотворя-
ване на капацитетите и възможностите на отдел-
ните икономически субекти и морските ресурси. 
Силното присъствие на туризма в региона не може 
да компенсира отсъствието на пространствено пла-
ниране на крайбрежните зони, довело до неконтро-
лируемо строителство и загуба на природни ресур-
си и феномени, както и намаляващото значение 
на българското селско стопанство за развитие на 
туристическия отрасъл.

С рамковата директива за морската стратегия 
ЕС създава задължение за държавите членки да 
разработят морска стратегия за своите морски води 
и крайбрежни зони, като определя и морските реги-
они на ЕС, сред които е и Черно море (14).

В изпълнение на директивата държавите имат  
задължението да предприемат мерки за защита на 
морските води и морските екосистеми в тях и да 
провеждат политики за подобряване на състояни-
ето им чрез действия и определяне на екологични 
цели. Необходимо, но недостатъчно условие по 
отношение на интегрираната морска политика. 

Като част от морските държави на ЕС и в съот-
ветствие с рамковата директива България е приела 
Наредба за опазване на околната среда в морските 
води и на тази основа е създаден Консултативен 
и координационен съвет за опазване на околната 
среда в морските води на Черно море. Страната ни 
има действащ Закон за черноморското крайбрежие, 
чрез който се решават редица въпроси, свързани 

с планирането на териториите и регионалното 
развитие на зоните около морето. Наличието на 
мерки и цитирания закон са необходимото, но все 
още недостатъчно условие България да се изравни  
с редица морски държави на ЕС, където интегри-
раният подход към моретата се прилага успешно. 
В страната морските проблеми са разхвърляни в 
много ведомства, които решават конкретни задачи, 
без да се създава обща морска рамка и да се търсят  
взаимодействия.

Водещ мотив на Меморандума на областните 
управители, посочен по-горе, е незадоволително-
то състояние на дейностите, свързани с морето, 
отсъствието на координация и взаимодействие 
и  налагане на мнението, че няма необходимост 
от единна  интегрирана морска стратегия, защото 
всяко ведомство върши добре своята работа и така-
ва конкретика и индивидуализация е полезна за 
развитието на морските ни региони.

Експертното мнение сочи необходимост от раз-
работване на интегрирана морска стратегия, която 
ще определи рамката на взаимодействието, коорди-
нацията, общото развитието на региона, но и която 
ще предетерминира  цялостното отношение на дър-
жавата и нейните граждани към морето.

Възможната цел на интегрираната националната 
морска стратегия е превръщане на България  през 
следващите години в силна морска държава с оси-
гурено участие на синия растеж в икономическо-
то развитие на база териториална, икономическа, 
социална интеграция на географски определеното 
Черноморско крайбрежие чрез оползотворяване 
на пълния морски ресурс за повишаване стандарта 
на живот и реализиране на геостратегическото и 
геополитическо  регионално разположение. 

Визията следва да определи България като  раз-
вита морска държава с обособено регионално ико-
номическо, социално и културно присъствие на 
морските области във формирането на национал-
ния БВП и със собствен принос в интегрираната 
морска политика на ЕС до 2020 година.  

Националната интергрирана морска стратегия 
трябва да има и своите ключови послания, свърза-
ни с устойчивост, интегрираност, пространствена 
свързаност, национална идентификация, междуна-
родни комуникации.

Моделът на стратегията може да се развие в 
следната  примерна последоватеност:

Стратегически цели:
1. Превръщане на Българското черноморие във 

водещ регион на България с европейски стандарт 
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на жизненото равнище и икономика, осигуряваща 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

2. Осигуряване  на син растеж чрез подобряване 
на конкурентоспособността на района, подкрепа за 
иновациите и изследванията в областта на морски-
те дейности, развитие на морските индустрии.

3. Синергия в развитието на морските индус-
трии  и икономическите сектори  на Черноморския 
регион, синхронизиране и ефективно включване и 
използване възможностите на Структурните фон-
дове, Програмата за развитие на морското дело и 
рибарство и Програмата за развитие на селските 
региони  на ЕС.

4. Защита на  околната  среда  и устойчиво раз-
витие на Черноморския регион с прилагане прин-
ципите на пространствено планиране и съвместно 
развитие на  дейностите по море и суша.

Приоритети:
1. Планиране, благоустройство и защита на  

околната среда и крайбрежието.
2. Интелигентен син растеж - морски индустрии 

и технологии.
3. Транспорт - енергийни и транспортни кори-

дори.
4. Морски туризъм в разнообразни туристиче-

ски дестинации за достъп до културно-историческо 
и природно наследство.

5. Духовност и културна идентичност, образова-
ние, наука, иновации за интелигентен растеж.

6. Сътрудничество, партньорство, трансгранич-
но и транснационално коопериране.

7. Устойчива околна среда.
Детайлизирането на тези приоритети в съответ-

ните мерки ще оформи ясното послание от страна 
на България за морска политика от висок ранг и 
силна роля в развитието на Черноморския регион.

Развитият в съответствие с Меморандума модел 
на Национална интегрирана морска стратегия на 
България (собствен архив на ЧИ) чрез приоритети 
и мерки е предпоставка за разработване на реална 
стратегия, като за целта е важно да се изпълнят 
няколко условия: 

● Създаване на единна база данни за развитието 
на Черноморския регион;

● Анализ на фактите и оценка на рисковете;
● Създаване на интегриран дневен ред на Черно-

морския регион в съответствие с изискванията на 
държавните процедури.

Литература:
1. Сommunication from the commission to the 

Еuropean parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, an Integrated Maritime Policy for the 
European Union, COM(2007) 575 final. Brussels, 
10.10.2007.

2. Съобщение на комисията до Съвета и Евро-
пейския парламент Черноморска синергия (Чер-
номорско взаимодействие - нова инициатива за 
регионално сътрудничество) COM (2007) 160 окон-
чателен, Брюксел, 11.4.2007.

3. И. Петрова, дипломна работа, МП „Управле-
ние на европейски проекти“, Университет „Проф. 
Д-р Асен Златаров“, 2016.

4. Национална програма за развитие на Бълга-
рия 2020.

5. Съобщение на комисията ЕВРОПА 2020, 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобща-
ващ растеж, COM (2010) окончателен, Брюксел, 
03.03.2010.

6. Доклад "Син растеж - подобряване на устой-
чивия растеж в морския сектор, морския транспорт 
и туризма на Съюза" (2012/2297(INI A7-0209/2013) 
07.06.2013.

7. Стратегическа рамка на Европейската коми-
сия за периода 2014-2020 г.

8. Стратегии за развитието на Североизточен  
планов регион.

9. Стратегии за развитието на Югоизточен пла-
нов регион.

10. Стратегии за развитие на Бургаска област.
11. Стратегии за развитие на Варненска област.
12. Стратегии за развитие на Област Добрич.
13. А water blueprint for Еurope, Еuropean 

commission, Еnvironment directorate-general, 
luxembourg: Рublications office of the Еuropean 
union, 2012.

14. Рамкова директива Морска стратегия 
2008/56/, ЕО.



8

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА

ЗА ЧЕРНОМОРСКИ ДНЕВЕН 
РЕД НА ЕС
Любомир Кючуков, директор на Института
за икономика и международни отношения
Бисерка Бенишева, посланик, бивш генерален 
директор по европейските въпроси в МВнР

Председателството на България на Европей-
ския съвет на ЕС не може да бъде отнето. 

Дори теоретично - просто такъв механизъм не е 
предвиден в нито един от документите на Съюза. 
Реалният въпрос е не дали ще има българско пред-
седателство, а какво българско председателство ще 
предложим. И не през призмата на техническата 
подготовка на зали и хотели, а като съдржателни 
теми - важни както за ЕС, така и приоритетни за 
България.

В Приноса на България към 18-месечната про-
гарама на Съвета на ЕС (това е официалното и 
съобразено с каноните на Брюксел название на 
документа, с който България предлага за съгла-
суване приоритетите си за работа на поредната 
тройка председатели: Естония, България и Австрия 
в периода юли 2017 - декември 2018) има практи-
чески всичко, което е важно за ЕС в момента. Това, 
което отсъства, е българският поглед - този един 
приоритет, който ще даде политическия облик и 
ще осмисли присъствието на страната начело на 
Съюза. Има достатъчно аргументи това да бъде 
дългосрочната стратегия на ЕС за черноморския 
регион с приемането на Черноморски дневен ред 
на Съюза.

През 2003 г. Гърция заложи като приоритет 
на своето председателство присъединяването на 
Балканите към ЕС. В резултата на това бе приет 
Солунският дневен ред, който оттогава насам опре-
деля европейската политика спрямо региона. По 
време на френското председателство през 2008 г. бе 
създаден Средиземноморският съюз, който наред с 
28-те страни членки на ЕС обхваща и 15 държави 
от Северна Африка и Близкия изток. Същевремен-
но ЕС има своя стратегия за Балтийския регион с 
разгърнати форми и утвърдена мрежа на сътрудни-
чества, включително и с Русия. Като че ли един-
ственото „безпризорно” море на ЕС е Черно.

Преди едно десетилетие ЕС направи опит да 
формулира свои подходи към Черно море - като 
резултат от присъединяването на България и Румъ-
ния. През 2008 г. благодарение на двете нови стра-

ни членки и по инициатива на Германия бе приета 
т.нар. Черноморска синергия - инициатива на ЕС 
за регионално сътрудничество със страните от 
региона. Като цяло обаче инициативата бе твърде 
скромна като амбиции и финансиране (28 мили-
она евро за целия първи седемгодишен период), 
а впоследствие стана жертва и на изострянето на 
отношенията на ЕС с Русия след руско-грузинския 
военен конфликт. Същевременно бе утвърдено и 
Източното партньорство, включващо на практика 
същите страни от постсъветското пространство, но 
вече без Русия, която е част от Синергията 

Последните развития в региона като кръсто-
път на зоните на сигурност на Европа, Евразия и 
Близкия изток очертават сериозни геополитически 
разломи и рискове за сигурността не само на чер-
номорските страни, но и на континента като цяло. 
Тук се пресичат силовите линии на напрежение 
между ЕС, НАТО и Русия, той е поле на амбициите 
на Турция за регионално лидерство, обременен е с 
многобройни и дългогодишни двустранни пробле-
ми и сблъсъци, налице са много замразени и полу-
горещи конфликти. Разпадането на държавността 
на редица страни в Близкия изток и нарастване на 
опасенията от преливане на нестабилност, риско-
вете от международния тероризъм и радикалния 
ислям, бежанската криза и мигрантската вълна 
също оказват пряко влияние върху политическата 
динамика на региона. Същевременно заявените от 
новия американски президент Тръмп намерения 
да снижи нивото на конфронтация с Русия, както 
и лансираната от Китай в рамките на платформа-
та 16+1 „Инициативата за трите морета” (Черно, 
Адриатическо и Балтийско) за модернизиране на 
пристанищната инфраструктура показват засилен 
интерес на глобалните играчи и търсенето на нови 
подходи.

Всичко това налага по-високо ниво на анга-
жираност на ЕС с развитието на процесите в 
региона, деескалация на напрежението, постепен-
но намаляване на риска от директен сблъсък на 
НАТО и Русия, подобряване на цялостната среда за 
сигурност и разработка на своеобразна „мрежа от 
мрежи” за регионален диалог и сътрудничество. 

Реактивирането и надграждане на Черномор-
ската синергия и превръщането и в дългосрочна 
стратегия на ЕС за черономорския регион може да 
бъде този инструмент, който да даде началото на 
един по-позитивен процес и българското председа-
телство на Съвета  ЕС следва да заложи в приори-
тетите си лансиране на дискусия по този въпрос. За 
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реализирането на подобен политически приоритет 
трябва отново да се търси сътрудничество със стра-
ни като Германия и Румъния, като то може да бъде 
процес, стартиран по време на  българското пред-
седателство, продължен от австрийското (страна, 
имаща сериозен интерес от свързването на Дунав-
ското сътрудничество с Черно море) и завършен 
от румънското председателство в началото на 2019 
г. Това би представлявало пряк български принос 
към общата външна политика и политика на сигур-
ност на ЕС.

През 2018 ще се навършат десет години след 
съвместното заявление на министрите на външните 
работи на ЕС и на страните от черноморския реги-
он за разширено сътрудничество между ЕС и реги-
она като едно цяло. Настъпва момента за преглед 
на постигнатото, за по-голяма ангажираност както 
на ЕС, така и на региона, за дефиниране на следва-
щи приоритети на сътрудничеството и механизми 
за изпълнението на тези приоритети, за повече гъв-
кавост и баланс между двустранния и регионалния 
подход. Разширяване на регионалното сътрудни-
чество няма да разреши пряко спорните въпроси, 
но може да генерира повече взаимно доверие и с 
времето да подпомогне отстраняване на пречките 
за следващо по-високо ниво на сътрудничество. 

Планирането на среща на министрите на външ-
ните работи на ЕС и на страните от черноморския 
регион за лансиране на Черноморски дневен ред на 
ЕС с цел да надгради заложеното в Черноморската 
синергия икономическо измерение на регионално-
то сътрудничество със сътрудничество в областта 
на сигурността и да доразвие инфраструктурата на 
търговските маршрути ще внесе нов импулс и ще 
допринесе за цялостния просперитет, стабилност и 
сигурност на Европа.

Подобен подход е пряко изпълнение на заложе-
ното в Договора за ЕС: „Съюзът развива привиле-
гировани отношение със съседните страни с оглед 
установяване на пространство на просперитет и 
добросъседство, основани на ценностите на Съюза 
и характеризиращо се с близки и мирни отноше-
ния, изградени на основата на сътрудничеството“. 

2. Морето...
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ВОДАЧЪТ НА РИБИТЕ
Проф. Иван Маразов

Находката от Фетерсфелде бележи най-запад-
ната точка в разпространението на скитска-

та култура. Най-интересният златен предмет в нея 
е апликацията във вид на риба, която украсявала 
щит. Именно тя е тема на предлаганата статия.

В индоевропейската митология семантиката на 
рибата е свързана основно с процеса на придобива-
не на сакрално знание. В келтските инициационни 
представи рибата, която се храни с паднали във 
водата плодове на дървото на познанието, плува 
по реката и трябва да бъде уловена и опържена за 
филидите, за да получат от нея тайното знание. 
Младият герой Фин, който служи при мъдреците, 
уловил и започнал да пържи рибата, но случайно 
се опарил от нея, близнал пръста си и така се при-
общил към това ценно знание. 

Рибите и особено делфините изпълняват ролята 
на водачи и медиатори на героите по време на тех-
ните инициационни морски пътешествия. Аполон 
Делфиниус през цялата критска експедиция бди 
над Тезей. Делфин плува пред на корабите или 
дори скача върху тях, за да им показва пътя (напр. в 
мита за кораба на Аполон, който плава от Крит към 
Делфи). Много често нереиди, Ерос или Палемон 
се изобразяват яхнали делфини. 

„Тайното знание“ е винаги свързано с познаване 
на пътя. Пътят се разкрива от Морския старец. Но 
има и риби , които водят корабите по правлиния 
път през морската шир, както и делфините, извели 
кораба на критските жреци до бъдещото светилище 
на Аполон - Делфи (във вазописта богът, седящ на 
летящ трипод, е воден в полета си над морето от 
скачащи делфини по пътя си към Хиперборея).

Вероятно във връзка със значението на рибата 
като извор на познанието тя е основно блюдо в 
мистериалната диета или, напротив, е изключена 
от диетата като таубирана храна. Вергилий посочва 
за баща на Кумската Сибила морския бог Главк от 
Антедон, друг образ на Морския старец, притежа-
ващ пророчески дар, който предал на дъщеря си.

Възможно е в овнешките глави, в които се 
трансформират двата края на опашката на рибата 
от апликацията, да видим визуален етимологичен 
признак на известната от Елиан thalattios krios, 
„морски овен” - едра и много опасна хищна риба, 
която напада дори паднали в морето хора. Елиан 
описва мъжкия екземпляр с бяла ивица на чело-

то, а женската - с къдри. Ако следваме буквално 
аналогията със скитската апликация, би трябвало 
да приемем рибата в нея като женска, тъй като от 
очите върху „челото” излизат две спирали/къдри-
ци. Според Елиан царете на Атлантида, синове на 
Посейдон, носят на главата си лента от мъжката 
риба-овен като знак на своя авторитет, докато 
жените им, цариците, носят къдрите на женската. 
Оставяме настрана въпроса кога е изобретен този 
фантастичен образ на морския овен. Вероятно 
рибата „морски овен” е някакво митично създание, 
конструирано по същата логика както „морския 
глиган” в голямата златна апликация от Стънчещи 
или козлите-риби, представени в ирански олтар. 
Стрелящите с лък хибриди грифон, лъв и човеко-
бик с оформени като риби крила върху ножницата 
на меч от Келермес също влизат в тази категория. 

Акцентирането върху образа на овена като със-
тавна част на рибата в скитската апликация веро-
ятно не е случайно. Това животно много често 
участва в конструирането на хибридни същества. 
От друга страна, овенът влиза в собствен криомор-
фен изобразителен текст, най-често в антитетична 
композиция на борба между две особи. Може би 
тази схема илюстрира неговата роля като упорит 
боец, което го свързва с военната функция и обяс-
нява появата му в набузници на шлемове, както и в 
оформянето на калотата на шлемове още от микен-
ската епоха. Друго метафорично значение на това 
животно е ролята му да водач на стадото, което го 
прави подходящ за царската идеология зооморфен 
знак. Овенът е и едно от образните въплъщения на 
иранската xvarəna, сияйната инсигния на царската 
власт. 

В тази мито-логика се вписва и епичната тра-
диция за златния овен, чието руно е знак, легити-
миращ богодадеността на властта. Златният шлем 
от Коцофенещи и златният пекторал от Толстая 
могила доказват, че и траки, и скити са познавали 
този мит. 

Овенът, също като рибата и коня, е натоварен 
със семантиката на прехода. Именно поради това 
овенът, след бика, е и основната фигура във вик-
тималната йерархия на индоевропейците, което 
показва, че той изпълнява важната роля на меди-
атор между боговете и хората, както и между 
световете. В „Илиада” Приам сравнява Одисей с 
овен заради обилната му къдрава коса и упоритото 
му поведение, но вероятно и заради умението му 
да служи като медиатор. От друга страна, самата 
сцена на бягство от Полифем, когато Одисей се 
привързва към овена толкова тясно, че циклопът 
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не може да го различи от руното, е явен индикатор 
за отъждествяването на героя с животното. Като 
имаме предвид, че Одисей е внук на Автоликос, 
сина на Хермес - покровител на стадата, тази иден-
тификация придобива повече аргументи. 

Независимо от конкретното значение на всеки 
един от образите, изобразителният текст от аплика-
цията във форма на риба от Фетерсфелде може да се 
разглежда и като космограма. Отделните простран-
ствени и елементни зони на космоса са кодирани 
от разположените в опашката на рибата животни: 
орел („горна зона”, „въздух”), овен („средна зона”, 
огън”), както и от самата риба („долна зона”, „вода 
/земя”). Основата на тази космологична картина е 
водният елемент, въплътен в рибата. В гръцката 
космология именно Океанът е не само първичната 
среда, от която се раждат всички същества, но и 
граница на земята - той обгражда света, обитаван 
от хората. 

В архаичната култура познаването на строежа 
на космоса е основа на всяко тайно знание. Така че 
както оформянето във вид на риба, така и самата 
конструкция на апликацията потвърждава семан-
тиката на предмета като ta hiera, атрибут-знак на 
тайно знание и определя неговия притежател като 
посветен в тази сакрална сфера. Тъй като владете-
лят е гарант за стабилността на космоса, като всяка 
инсигния на властта, апликацията-риба трябва да 
възпроизвежда неговата структура.

Паралел на този зооморфен космически модел 
дава тракийската пространствена емблема, въп-
лътена в групата „рогат орел, държащ в клюна си 
риба, а в ноктите - заек”.

В долната половина на рибето тяло е представен 
брадат получовек-полуриба, който замахва с дел-
фин и води след себе си пасаж от делфини и риби. 
Мястото на този персонаж в структурата на апли-
кацията е напълно оправдано - той принадлежи на 
морето, на долния свят. В образността на гръцкото 
изкуство тази фигура е позната в облика на старец: 
„Морския старец” или Нерей, Протей, Тритон и 
др. Архаичното съзнание концепира в образа на 
стареца натрупаната с годините мъдрост, т.е. съхра-
неното знание за света, което съотнася тази фигура 
със сакралната сфера на познанието. И в нартския 
епос се говори за белобрад старец, който се появява 
от езерото - царството на Дон Бетур, а и в славян-
ския фолклор духът на водоема често е описван по 
същия начин. 

В иконографията на източното изкуство подоб-
на фигура се появява като митичен хибрид или като 
ритуален предрешен персонаж. Това позволява да 

допуснем, че у скитите представата за човека-риба 
също е била позната, макар че за нея нямаме ико-
нографски образец в тяхното изкуство. От друга 
страна, голямото количество риби в иконографския 
репертоар на скитите би могло да се дължи на ихти-
оморфно кодиране на подобна хибридна фигура.

Като син на Океана, Морския старец обитава 
водната стихия и, като скандинавския си аналог 
Ньордр, живее на остров. Морската митология 
включва и такива места като Левка, като острова 
на Кронос, като северната Туле, където отиват 
мъртвите герои. Божествените покровители на про-
ливите притежават тайно знание за Пътя - основна 
пространствена реалия в инициационните митове. 

Морското пътешествие, т.е. преодоляването на 
хаоса, е основна инициационна парадигма. Естест-
вено е по време на това пътуване героят да срещне 
страшни антагонисти, които трябва да победи, 
за да оцелее и да извърши своя културен подвиг. 
Като морски божества и скандинавският Ньордр, и 
скитският Тагимасад биха могли да се възприемат 
именно като покровители по време на такова пъту-
ване, било то реално или виртуално. Показателно 
е, че гръцкото название на морето Pontos се етимо-
логизира като „път, преход“. Намирането на пътя 
по море е възможно единствено след допитване до 
„Морския старец”, както и спасението от морската 
стихия идва от божественото покровителство на 
специализирани в тази сфера божества.

В апликацията от Фтерсфелде фигурата на Мор-
ския старец е представена върху „женска” риба. 
В митологията и фолклора най-тясно свързана 
с водите е винаги „Господарката на низа”, която 
като тракийската Котито, изисква човешка жертва/
посвещение чрез потапяне във водата. Скитската 
змиенога богиня е дъщеря на речния бог Бористен, 
а легендарната царица Семирамида е родена от 
смъртен бактриец и богинята-риба, която живеела 
в свещеното езеро. 

Етимологията на името на Нерей се извежда 
именно от действието „гмуркане, потапяне”. Пота-
пянето във вода има смисъл на „кръщение“, т.е. на 
социално раждане. Интересно в тази семантична 
насока е действието на богинята в един от вътреш-
ните фризове на котела от Гундеструп. В долния 
фриз шествие от млади воини върви наляво/надолу, 
към корените на световното дърво, явно към под-
земното царство, където ги посреща (и разкъсва) 
стражът на входа, адското куче. Богинята обаче 
хваща за крака мъртвия воин и го потапя с главата 
надолу в котела на безсмъртието. След това, воде-
ни от змия с овнешка глава, воините се изкачват в 
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белия свят (горния фриз) вече като конници с кола-
ни и шлемове, т.е. в новия си мъжки статус.

Потапянето има два възможни изхода: или ско-
чилият в морето изплува, или се удавя. Почти 
никой, изпълнил този акт, не загива. Напротив, 
той не само оцелява, но и променя диаметрално 
статуса си, поведението си, както дори и името си. 
Красноречиви примери са Теспий, който преди да 
падне на главата си се казвал Аридей и водил раз-
гулен живот, или минойската девица Бритомартис, 
скочила от скалата и уловена в рибарски мрежи, 
започва да се нарича Диктина. Най-показателни-
ят пример е с жената на Атамант Ино, която след 
скока си в морето се превърнала в морската богиня 
Левкотея, а синът й Меликерт, скочил заедно с 
нея, се превръща в морския бог Палемон. Тъкмо 
поради това гмуркането/падането от скала, както 
и последвалото „оживяване”, е било разглеждано 
още през древността като несъмнено инициацион-
но изпитание. Напълно вероятно е в мистериалния 
култ на тракийската богиня Котито/Котис в Рим да 
е практикувано обредно гмуркане. А той несъмне-
но бил свързан с познатата идея за обредна смърт и 
възраждане. Впрочем в митологичните фрагменти, 
свързани с Тракия, откриваме едно сведение за 
герой от Иполитов тип, намерил смъртта си при 
скок в река, за да избяга от незаконна любовна 
връзка с мащехата си. Хеброс, преследван от баща 
си, се хвърлил в реката, която носела названието 
Ромбос, а след този акт го сменила на Хеброс (Ps.-
Plut. De fluv. et mont. nom. 3). В този мит героят 
загива, а реката сменя името си, но митичната 
структура остава непроменена. А може би трябва 
да тълкуваме това сведение по друг начин, а имен-
но: самият герой не загива, а се превръща в речен 
бог и естествено дава своето име на реката. 

Изплуването означава раждане, както nepot, 
означава наследник. А наследяването има пряка 
връзка с основната идея на царската идеология - 
генеалогията.

В релефа от апсидата на подземната базилика 
при Порта Мажоре в Рим скачащата от Бялата 
скала Сафо е очаквана в морето също от Тритон, 
разпънал наметалото си, за да я поеме. Като физи-
чески облик Тритон може да се идентифицира 
и с рибочовека от скитската апликация. Затова е 
напълно оправдано да предположим, че и в скит-
ската митология е съществувала митологемата за 
скока от скала във воден басейн и за спасяването 
на гмуркача от морския бог. Още повече, че и у 
нартите, които се считат за приемник на скитския 
епос, е описан обичай за разделяне на старците 

със смъртта именно по този начин: те настояват да 
бъдат хвърлени в морето. Впрочем тази ритуална 
норма е присъща и за хипербореите. 

Тази „автоталасия” или „автопелагия” се тъл-
кува като чисто инициационен ритуал, като ново 
раждане. Защото изплуването от морските глъбини 
се възприема като „изкачване”, т.е. като морски 
анодос. К. Калам много точно сравни раждането 
на атинските „първи хора” Кекропс и Ерихтоний 
от земята с инициационното раждане на Тезей 
от морето. Ерихтоний е син на Атина и Гея, т.е. 
на земни божества, а Тезей на Посейдон, бога на 
морето. 

Скокът в морето от скала е идентичен на хвърля-
нето от високо място. В ритуала на изпращането на 
пратеник до Залмоксис виждаме действие паралел-
но на падането отвисоко: избраникът е „хвърлян” 
върху три копия. Точен паралел на тази ритуална 
структура намираме в иранските данни за героя 
Арда Вираз: този път срещу героя са изпратени 
три копия. В този разказ сякаш е запазено продъл-
жение на сведението за гетите - „умрелият прате-
ник” посещава другия свят и след като се завръща, 
описва видяното от душата му в пътешествието в 
отвъдното. Затова Херодот нарича акта на човешко-
то жертвоприношение у гетите „обезсмъртяване”. 

В индоевропейската митология се среща един 
общ мотив, наречен от Ж. Дюмезил „огън във 
водите“. Това е фигурата на apām napāt. Според 
„Ригведа“ Апам Напат живее във водите, блестящ 
и обкръжен от девойки. В иранската  традиция 
Огънят във водите е хvarəna (материално свет-
линно излъчване, олицетворяващо благоденстви-
ето). Апам Напат я скрива от злото на дъното на 
митичното море Ворокуша. Митът има сериозни 
измерения в царската идеология, тъй като хварната 
е предназначена само за избрани герои. 

В тази светлина би могъл да се разглежда и 
епизодът с борбата между Ахил и Скамандър в 
„Илиада”. От една страна, самият герой има огнена 
същност и гмуркането му във водите на реката го 
превръща в образ на Апам напат. От друга стра-
на, намесата на Хефест в битката е показателна. 
Той хвърля ковашкия огън в реката и речният бог 
отстъпва. Такава е и ролята на ковача в славянските 
легенди за водния бик. 

В мита и фолклора на скандинавските народи 
Ньордр е представян винаги като получовек-полу-
риба. Образът на Ньордр не е точно полово фикси-
ран. Едва ли тук става дума за хермафродитна същ-
ност на бога. По-скоро тази полова неопределеност 
произтича от двойствения образ на божеството: то 
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е хибрид между човек и риба. Именно двойстве-
ността помага на Протей и Тетида при опасност 
да извършват метаморфози, да се превръщат в 
други същества и стихии. Делфинът, който Мор-
ския старец в апликацията държи в ръка, е също 
„двойствено” същество: живее в морето, но е 
бозайник. Тази двойственост на образа се пренася 
във всички сфери. Сред потомството на Посейдон 
изобилстват близнаците. А Диоскурите, както и 
ведийските близнаци Насатия, покровителстват 
мореплавателите. Може би именно поради тази 
двойственост жреците на този тип божества често 
са мъже с женско поведение като скитските ена-
реи, не-мъже, жреци, поразени с женска болест 
от Афродита Урания. Дали те не са били жреци 
именно на Тагимасад. Още повече, че те се гриже-
ли основно за здравето на царя, което е нормална 
задача за жреци на царския бог. 

Интересно е, че в скандинавския фолклор Ньор-
др е представян имплицитно като еднокрак – той 
носи панталон само с един крачол. Освен това, 
Скади го избира за съпруг като го харесва само 
по хубавите му крака. А Регнилда разпознава сред 
претендентите за ръката й Хадингус по белега, 
който тя самата оставила върху крака му. Да си 
спомним, че и Евриклея, дойката на Одисей, раз-
познава господаря си по белега под коляното, а и в 
древноиндийския епос царят избира съпругата си 
по следите от ходилата й. Многобройните скални 
изображения на стъпала или стъпки в Скандина-
вия също подчертават символичната значимост на 
този телесен топос в митологичните представи за 
морското божество. Обикновено маркирането на 
единия крак служи за отбелязване на социална аси-
метрия, поради което се използва за обозначаване 
на незавършен/преходен статус. Но едва ли е слу-
чайно, че ритуалният избор на владетел в Ирлан-
дия включва стъпване на претендента в „стъпката”, 
отпечатана (може би от героя-прародител) върху 
камъка в Тара. Героите „следват” съветите за пътя 
си, дадени от Морския (безкрак) старец. 

Възможно е направеното от Херодот отъжде-
ствяване на скитския Тагимасад с гръцкия Посей-
дон да се дължи и на общата им функция като 
покровители на конете. Посейдон често е отбе-
лязван като hippios, конник, а като бог на конете 
първоначално вероятно е бил мислен в конски 
облик. При Посейдон е налице дори пълна конска 
метаморфоза на бога - при  брачното преследване 
на Деметра, Ериния или Харпия. От брака на бога 
с Харпия (по друга версия с Деметра или Гея) се 
ражда първият кон Арейон, а от брака с Медуза – 

Пегас. В ритона с глава на овен от Колекция „В. 
Божков“ е гравиран сюжетът за раждането на близ-
наците Беот и Еол - синове на Посейдон и Мела-
нипе, Черната кобила, което потвърждава значи-
мостта на този бог и на неговата връзка с конете и 
у „конелюбивите тракийци“. В разказа на Херодот 
за избора на цар у персите условието е конят на 
кого от претендентите ще изцвили пръв при изгрев 
слънце. Всъщност конят избира владетеля. 

Много често в скитското и в тракийското изку-
ство фигурите на риби влизат в украсата на кон-
ското снаряжение, което показва асоциация между 
двете животни. Вероятно ролята на рибата в тези 
изобразителни обредни текстове е на водач, в 
каквато функция често срещаме и коня. От друга 
страна, конят влиза във функционалния кръг на 
Посейдон - бога на морето. В тази светлина е 
интересна асоциацията между рибите-набузници 
и змиеногата богиня в начелника в конската аму-
ниция от Цимбалка. Вероятно гръцкият майстор е 
имал предвид както водния произход на богинята, 
която в някои извори е представяна като дъщеря 
на речно божество, така и асоциацията на рибата 
с коня. Но нали именно тази богиня открадва и 
скрива конете на Херакъл като залог за съгласието 
му за брак (Herodot 4.9). Това отново поставя коня 
във връзка с водно божество.

Морските божества, като гръцкия Протей, 
показват пътя на героите към Острова на блаже-
ните, т.е. в страната на безсмъртието. Още у Омир 
именно Протей предсказва на Менелай щастливата 
участ, която му е отредена от боговете: след смър-
тта си той ще бъде пренесен в „Елисейските поля 
на края на света“. Пак морска богиня - Тетида, 
пренася след героичната му смърт сина си Ахил 
на Белия остров, друг топос на Златната утопия. В 
тази светлина вероятно изглежда предположението 
на Д. Раевски за близостта на скитския Тагимасад 
с арийското божество Йима - Яма, цар на отвъд-
ното, т.е. на Рая на безсмъртието. Може би и той, 
като морски бог, е водач не само на рибите, но и на 
душите на героите към този Рай.

В ирландските легенди дете, родено от инцест, 
е пуснато самό на кораб в морето. Намират го 
рибари, които го кръщават Fiacha fer Mara, „Фиаха 
от морето”. Тъй като заедно с него в сандъка били 
оставени и царски инсигнии - пурпурен плащ и 
златна чаша, като пораства, Фиаха става крал на 
Ирландия и Великобритания. Вероятно и морската 
експедиция на Тезей би могла да се разглежда в 
този дух - дори и даровете на Амфитрита са сходни 
с предметите на Фиаха. В много легенди бъдещият 
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цар идва отвън, като тази чужда пространствена 
точка е отбелязвана най-често като „отвъд морето”. 
У хетите владетелят трябва да се бори и да подчини 
трона, който е дошъл „отвъд морето”. В гръцкия 
епос заплахите винаги излизат от „морското отвъд-
но”, а в българския фолклор опасностите идват 
„отвъд Дунава” Сцената върху една каменна стела 
от Разлог, датираща от къснобронзовата епоха, 
показва воин, посрещащ кораб, т.е. смисълът на 
изображението е в ролята на морското пътешествие 
в статусното израстване на героя или отпътуването 
му за отвъдния свят на безсмъртието. Всички тези 
примери отново потвърждават установена твърда 
асоциация между водната стихия и получаването 
на царско достойнство.

Наред с образа в апликацията от Фетерсфелде, 
в скитската иконография много често се появяват 
и други персонажи, свързани с морето: нереиди, 
сирени, кетоси, риби, Скила, Медуза, водоплаващи 
птици. В някои писмени извори автохтонната скит-
ска змиенога богиня, която ражда и легитимира 
династията, е дъщеря на речно божество (Аракс, 
Бористен). За да заслужат царството, героите обик-
новено трябва да се преборят с водни чудовища 
като дракони и кетоси или се женят за принцеси от 
водни басейни. Всички тези аспекти потвърждават 
и обясняват наличието на странната на пръв поглед 
царска функция на водното божество в скитския 
„сухоземен” пантеон. 

Всички морски божества обитават insula in 
oceano. Страната на блажените, на безсмъртието, 
също се разполага на Leuke, Белия остров. Една 
от постоянните локализации на този митологи-
чен топос е в Скития - Змеиный остров. Тук след 
смъртта му е пренесен Ахил, timios theōn, „почитан 
от боговете”. Вероятно дълбинната, изначалната 
причина за този дар на боговете не са личните 
качества на героя, а фактът, че е син на богинята 
Тетида. Многобройните иконографски свидетел-
ства, както и резултатите от археологическите раз-
копки, потвърждават данните на писмените извори 
за функцията на най-храбрия ахейски герой като 
Pontarches на Скития в качеството му на морско 
божество/герой. Можем да допуснем, че в религи-
озното съзнание на скитите Ахил Понтарх веро-
ятно е бил възприеман като героична хипостаза 
(син?) на местния бог Тагимасад/Посейдон. И като 
много други индоевропейски морски божества и 
герои, „господарят на Скития” е също двойствен 
- в светилището му се почита Патрокъл, който се 
появявал редом се него на мореплавателите. По 
този начин двойствеността, присъща за морските 

божества, тук е въплътена в удвояването на героя 
с неговия функционален двойник. Двамата „водят” 
мореплавателите, както ведийските Ашвини или 
гръцките Диоскури. 

Според В. Абаев името на Тагимасад се превеж-
да като „Глава/водач на рибите”, а Ж. Дюмезил го 
тълкува като „Даващ риба”. В това функционално 
название откриваме и една от основните роли на 
скандинавския Ньордр - да осигурява щедър улов 
на риба. Нартският епос познава и митичния съдия 
Kæfty Sær, „Главата (водачът) на рибите”. В тази 
светлина главният образ в апликацията би могъл 
да се разглежда като визуална етимология на Таги-
масад, скитския Посейдон, който води армията на 
героите в битката, както и душите на падналите 
към страната на безсмъртието. 

Стадните животни като риби, пчели, птици обо-
значават недиференцирано множество. Тагимасад 
„Даващ риба” в социален план означава, че богът 
е в състояние да произведе неизчерпаема лавина 
от воини, както кравата на индийския аскет Васи-
шитхи, скандинавската мелница Гроти, нартския 
Kæfty Sær, нартската могила в степите, трите въл-
шебни предмета от приказките (особено торбата, 
пълна с воини) и т.н. В тази светлина е интересно 
предположението за финикийска етимология на 
името Palaimon, друго морско божество: от Ba'al-
hamon, „Господар на множеството”. 

Може би и скитското божество притежавало 
способностите на гръцкия Протей/Нерей да показ-
ва пътя на героите към Острова на блажените. В 
тази светлина златната апликация във вид на риба 
от Фетерсфелде, част от системата на скитско-
то погребение, може да получи и есхатологична 
интерпретация. 

С всички тези свои качества Тагимасад/Посей-
дон е точният кандидат за царско божество на 
скитите. В апликацията към щит от Фетерсфелде 
йонийският майстор представя царския скитски 
бог, за когото, тъй като не е разполагал с местен 
фигурален образец, използвал гръцката иконогра-
фия на Морския старец. 
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КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА - 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ-
ТЕ И АКТИВИТЕ В ДЪЛГО-
СРОЧЕН ПЛАН
Проф. д-р Милен Балтов
Бургаски свободен университет

Въведение

Всяка година средностатистическият граж-
данин на Европейския съюз (ЕС) използва 

14 тона суровини и произвежда 5 тона отпадъци. 
Ресурсите на планетата са ограничени и е нужно 
да се отнасяме с тях разумно. Решението би могло 
да бъде многократното използване, поправката и 
рециклирането на продукти и материали. В тази 
връзка Европейската комисия (ЕК) излезе с амби-
циозно предложение за насърчаване на прехода 
към кръгова икономика, в която продуктите имат 
повече от един живот.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда 
в противовес на традиционния цикъл, при който се 
използват суровини, създават се неща от тях, те се 
консумират и остатъците се изхвърлят. Целта е да 
бъде удължен жизненият цикъл на продуктите чрез 
подобряване на издръжливостта им, чрез улесня-
ване на поправката и повторното използване на 
продуктите или чрез по-ефективно управление на 
отпадъците.

В тази връзка се създават нови бизнес модели, 
основани на споделянето, на лизинга и на използ-
ването на продукти втора употреба.

Защо „кръгова“ икономика?
Линейният модел на икономически растеж без-

спорно вече не съответства на нуждите на съвре-
менното общество. Не може да се гради бъдеще по 
модела „вземи, произведи и изхвърли“. Докато в 
кръговата икономика стойността на продуктите и 
материалите се запазва възможно най-дълго време.

Генерирането на отпадъци и използването на 
ресурси при този модел са сведени до минимум. 
Идеята е ресурсите да се запазват в икономиката, 
когато продуктът достигне края на жизнения си 
цикъл, и да се използват многократно за създава-
не на допълнителна стойност. За потребителите 
ефектите са свързани с по-трайни и в по-голяма 
степен иновативни продукти, финансови икономии 
и подобрено качество на живот.

При „затварянето на цикъла“ в кръговата иконо-

мика се обръща внимание на всички фази на жиз-
нения цикъл на един продукт - от производството 
и потреблението до управлението на отпадъците и 
пазара на вторични суровини. Това може да доведе 
до нетни икономии за предприятията в ЕС в раз-
мер на 600 милиарда евро или 8 % от годишния им 
оборот. Очаква се снижение на общите годишни 
емисии на парникови газове с от два до четири 
процента.

В секторите на повторната употреба, преработ-
ването и поправката - например разходите за пре-
работването на мобилни телефони, могат да бъдат 
намалени наполовина, ако тяхното разглобяване 
беше по-лесно. Установено е, че ако се събират 
95 % от старите мобилни телефони, това може да 
доведе до икономии на производствени разходи за 
материали в размер на над 1 милиард евро.

По-доброто проектиране на продуктите е от 
ключово значение, за да се улесни рециклирането 
и да се спомогне за производството на продукти, 
които могат по-лесно да бъдат поправени или които 
са по-трайни, като по този начин се правят иконо-
мии на ценни ресурси, насърчават се иновациите, а 
на потребителите се предлагат по-добри продукти, 
чието използване е по-евтино. В същото време 
настоящите пазарни сигнали невинаги са доста-
тъчни, за да може това да се случи, поради което са 
необходими стимули.

Кръговата икономика би дала сериозен ефект 
върху транспортните средства - включително пла-
вателните. Преминаването от рециклиране към 
обновяване на лекотоварните превозни средства, 
при които нивата на събираемост вече са високи, 
би могло да доведе до икономии на материали в 
размер на 6,4 милиарда евро на година (около 15 
% от разходите за материали). Икономии от 140 
млн. евро се очакват и под формата на разходи за 
енергия, както и да намали емисиите на парникови 
газове с 6,3 млн. тона.

Пакетът от мерки на Европейската комисия за 
кръговата икономика

След първоначалните анализи 2015 г. се оказа 
ключова за формиране на политиките на ЕК за под-
крепа на включването на възможностите за поправ-
ка, устойчивостта и годността за рециклиране в 
продуктовите изисквания в рамките на следващите 
работни планове за изпълнение на Директивата 
относно екопроектирането. Комисията излезе с 
готовност за независима програма за изпитване в 
рамките на програмата „Хоризонт 2020“ с цел да 
спомогне за набелязването на проблеми, свърза-
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ни с възможно планирано остаряване. Работи се 
върху изисквания, с които да се улеснят разглобя-
ването, повторната употреба и рециклирането на 
електронни дисплеи. Вече се предвиждат различен 
размер на финансовите вноски, плащани от произ-
водителите по схема за разширена отговорност на 
производителя, въз основа на разходите в края на 
жизнения цикъл на техните продукти. Предвижда 
се по-доброто прилагане на гаранциите за мате-
риални продукти и възможности за подобрения и 
за справяне с проблема с неверните декларации за 
безвредност за околната среда.

В рамките на ЕС се работи сериозно за отразя-
ването на кръговата икономика в екологосъобраз-
ните обществени поръчки (ЕОП). В новите или 
преработените критерии се поставя акцент върху 
аспекти на кръговата икономика, като се подкрепя 
по-голямото използване на ЕОП и се дава пример 
чрез обществените поръчки, възлагани от ЕК, и 
чрез използването на фондовете на ЕС. 

На етапа на производството концепцията е да 
се поощрява производството на продукти, които 
могат по-лесно да бъдат поправени или са по-трай-
ни. Така се правят икономии на ценни ресурси, 
насърчават се иновациите, а на потребителите се 
предлагат по-добри продукти, чието използване е 
по-евтино в дългосрочен план.

Констатира се, че настоящите пазарни сигнали 
невинаги са достатъчни, за да може това да се 
случи, поради което са необходими стимули.

По отношение на производствените процеси се 
насочва вниманието за по-ефективното използване 
на ресурсите и генерирането на по-малко отпадъци, 
търсят се възможности за бизнес и иновации, като 
същевременно се осигурява опазването на околна-
та среда.

Кръговата икономика ще създаде възможности 
за бизнеса, които ще привлекат частно финансира-
не. Вече бяхме свидетели на това как етикетирането 
породи търсене на продукти с по-висока енергийна 
ефективност. Повишаването на обществената осве-
доменост за предизвикателствата, пред които сме 
изправени, ще спомогне да се стимулира избиране-
то на отговорно произведени продукти. Европей-
ският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
допълва съществуващата подкрепа за проекти за 
кръгова икономика чрез консултантски и финансо-
ви инструменти на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) по линия на програмата InnovFin. ЕК 
извършва също така оценка на възможността за 
стартиране на платформа, заедно с ЕИБ и нацио-
налните банки, в подкрепа на финансирането на 

кръговата икономика.
Заключение и възможни действия

Устойчивото производство на суровини в Евро-
па и по света следва да се постави като приоритет. 
Примери за прилагането му в „синята“ икономика 
са решаването на проблемите за незаконния улов на 
риба и аквакултури и добива на полезни изкопаеми 
в моретата и океаните. В тази насока са решенията 
за корпоративната прозрачност на плащанията към 
правителствата от добивните и риболовните пред-
приятия.

В още по-голяма степен кръговата икономика 
ще спомогне за решаване на проблема с морските 
отпадъци. Предвижда се прилагането на законо-
дателството в областта на отпадъците да доведе 
до намаляване на морските отпадъци най-малко с 
25%. С пакета от мерки на ЕК се предлагат кон-
кретни действия за намаляване на морските отпа-
дъци до 2030 г. Главно внимание в стратегията се 
отделя на пластмасите в кръговата икономика.

Цялостно ЕК предвижда показатели в области 
като сигурността на доставките на ключови суро-
вини, ремонта и повторната употреба, генерира-
нето на отпадъци, управлението на отпадъците, 
търговията с вторични суровини в ЕС, както и със 
страни извън ЕС, и използването на рециклирани 
материали в продуктите. Разработва се обща мето-
дология на ЕС за измерване на разхищаването на 
храна и ще се определят подходящи показатели.
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ТИПОЛОГИЯ НА ДРЕВНИТЕ 
КАМЕННИ КОТВИ,
ОТКРИТИ ПО БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ
Гергана Данабашева

Географското разположение на Черно море 
между двата континента - Европа и Азия, 

както и малката му дължина и още по-малката 
ширина давали възможност на мореплавателите от 
всички времена, след като веднъж го опознаят, да 
го кръстосват надлъж и нашир през подходящия 
за плаване период в топлите месеци на годината. 
Стратегическото местоположение на протоците 
предопределя в голяма степен и режима на кора-
боплаване в Черноморския басейн. Този факт има 
значение не само за морската навигация, но и за 
развитието на крайбрежните територии. Тук, или 
в непосредствена близост до бреговете, възникват 
някои от световните цивилизационни и политиче-
ски огнища - развитите праисторически култури и 
особено къснохалколитната култура "Варна", пос-
ледвани от тракийските, гръцки и римски антични 
центрове и тържища.  През Средновековието Черно 
море е важна част от територията на могъщата 
Византийска империя, като същевременно играе 
съществена роля и в ранната история на Българ-
ската държава.

Черно море е било известно също и на древните 
народи, населявали Източното Средиземноморие. 
Опитните мореплаватели вероятно са го посещавали 
многократно още в рамките на 2-рото хилядолетие 
пр.Хр. Резултатите от археологическите проучвания, 
главно по западния бряг на Черно море,  доказват, че 
цивилизациите от къснохалколитната и бронзовата 
епоха са били пряко свързани с морето. От устието 
на р. Дунав на юг до Странджанското крайбрежие 
са намерени десетки селища, чиито обитатели веро-
ятно са се придвижвали свободно по море, занима-
вали са се с риболов, търгували са с метали. Добре 
известно е, че древните тракийски земи са били 
развит металургичен център още от халколита и че 
добиваната там мед е била изнасяна на север и на 
юг към общества, където тя липсва. Находките от 
медни слитъци също са косвено доказателство за 
съществуването на активно корабоплаване, тъй като 
единствено по вода е било възможно пренасянето 
им на дълги разстояния (Лазаров 1975 : 43).

Независимо от големия исторически период, 
който обхваща черноморското корабоплаване, както 
и етническата пъстрота на племената, които са го 
практикували, корабното оборудване се запазва 
сходно по номенклатура и задължителен негов еле-
мент са котвите. Античните котви са едни от най-
ранните корабни съоръжения, достигнали до нас. 

Употребата на каменни котви и тежести има 
дълга история. Те са разпространени сред  различ-
ни народи и култури и остават доста консервативни 
във времето. Познаването им е от значение при 
изучаване историята на древното корабоплаване по 
нашите земи и античните техники на корабострое-
не. Важни са и за проследяване на съществувалите 
по онова време търговски контакти и движението 
по вода на стоки в Средиземноморието и Черно 
море. 

За най-примитивни и вероятно най-ранни се 
смятат котвите с една дупка, които са служели само 
като тежести. В дупката се е прокарвало котвеното 
въже. Такива котви са удобни само за скалисто 
дъно, но не са пригодени за пясъчен грунт. Това 
наложило създаването на котви с повече от една 
дупка. В останалите свободни от котвеното въже 
дупки се забивали заострени колове - своеобразни 
рогове. Така всъщност е създадена тъй наречената 
каменно-дървена котва, чийто най-характерен и 
най-разпространен представител е каменната котва 
с три дупки (Лазаров 1975:44).

Котвите с две дупки, открити по Българското 
Черноморие, са правоъгълни, с големи размери, 
от не много добре обработен камък, с неправилни 
страници. Дупките са разположени по дългата ос 
на камъка, обикновено в двата му края, като проби-
ват тясната страна на плочата. Известни са в цялото 
Средиземноморие. Датират се обикновено във II 
хил. пр.Хр. Смята се, че и двете дупки са служели 
за въжета. Прибавянето на второ котвено въже се е 
наложило от увеличената тежест на котвата. Не е 
изключена обаче възможността през втората дупка 
да е прокарван заострен дървен кол, изпълняващ 
ролята на рог (Лазаров 1975:45).

При каменните котви с три дупки горният отвор 
е предназначен за завързване на котвеното въже. 
При много екземпляри, намерени на дъното, и сега 
личат уширения на отворите вследствие търкането 
на въжето. В долните две симетрично разположени 
дупки са забивали заострени колове, които стър-
чали от двете страни - така се избягвало котвата 
да легне на дъното откъм страна, на която липсват 
остриета (Лазаров 1975:46).
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Намерените в Черно море котви с три дупки са 
от две разновидности. Едните са много добре обра-
ботени, с добре очертани страни и ръбове и имат 
обикновено трапецовидна форма. Две от дупките 
са разположени в долната, по-широка част на камъ-
ка, в ос, успоредна на основата на трапеца, а гор-
ната, по-голямата, се намира в най-горната част на 
камъка, разположена в средата. Трите дупки обра-
зуват равнобедрен триъгълник и са в една плоскост. 
Котвите с много големи размери обикновено са с 
неправилна форма и с не съвсем симетрично разпо-
ложение на отворите (Лазаров 1975: 46).

Редица съображения водят до извода, че камен-
ните котви с трапецовидна форма и три дупки са 
се употребявали главно през второто хилядолетие 
преди н.е. Най-вероятно те са принадлежали на 
египетски, финикийски, критски или егейски кора-
би, които са плавали  през бронзовата епоха (Хри-
стов 2013 : 49 ; Лазаров 1975: 46).

По-различна е една котва, намерена през 1974 г. 
в района на остров Св. Кирик. Тя има пирамидална 
форма с една дупка в горния край. Двата отвора са 
разположени в две перпендикулярни една на друга 
плоскости. Върху един египетски барелеф, запазен 
в гробницата на фараона Сахура (средата на 3-то 
хил.пр.н.е.), личи пирамидална котва, твърде близ-
ка по форма до една от намерените край Созопол. 
Всъщност созополската котва дава възможност да 
се изясни по-добре нарисуваната върху барелефа. 
На котвата от барелефа личи само една дупка, раз-
положена напречно в горния край, за която е вър-
зано въжето. Втората дупка, разположена перпен-
дикулярно на горната, остава в еднаква плоскост 
с изображението и не се вижда. На екземпляра от 
Созопол обаче тя е много ясно прокарана в долния 
край на камъка. Очевидно е, че долната дупка е 
предназначена за поставянето на дървен кол, който 
трябва да се забие в грунда и да задържи кораба 
(Лазаров1975: 43-47).

Прието е да се смята, че обикновено всеки кораб 
е носел на борда си по няколко котви и то от раз-
лични типове - според характера на грунда, в който 
ще бъде пусната котвата (Лазаров 2009: 35).

Голям интерес представлява находището на 
каменни котви край Созопол. Разположени в срав-
нително неголямо пространство, тези древни камен-
ни котви дават възможност да се предполага, че тук 
са престоявали кораби. В района на созополското 
пристанище и на сушата е намерена керамика от 
бронзовата епоха, което сочи наличието на селище 
от този период. Именно с това селище трябва да се 

свържат и намерените под водата южно от остров 
Свети Кирик каменни котви (Лазаров1975:47)

По Българското Черноморие котви от различен 
тип се намират в акваториите на повечето съвре-
менни заливи и пристанища. Изследователите ги 
поставят най-общо в границите от средата на 2-ро 
до 1-во хил.пр.Хр. Резултатите от петрографските 
анализи на каменните котви показват, че за напра-
вата им са ползвани местни скали, от районите в 
близост до крайбрежието, което е основание да се 
свързват с тракийски плавателни съдове.

Не само голямото количество, но и разпростра-
нението на откритите древни каменни котви по 
крайбрежието потвърждава, че най-ранните пла-
вания са били редовни. Археологическите находки 
определят четири места за закотвяне на древните 
кораби, което говори за традиция и постоянство. 
Нещо повече - струпванията на каменни котви от 
двете страни на Несебърския полуостров показват, 
че там е имало две пристанища, използвани при 
различна посока на вятъра. Разбира се, не бива да 
си ги представяме като днешните, нито дори като 
познатите ни пристанища от античната епоха с 
изградени вълноломи и кейове. Очевидно в тези 
отдалечени времена един басейн със сравнително 
спокойни води бил достатъчен да приюти кора-
бите. Изискванията на ветроходната навигация са 
определяли тези места за хвърляне на котва там, 
където корабът винаги можел да разгърне ветрила-
та (Лазаров 1975 :  46).

Предположението, че намерените досега камен-
ни котви са принадлежали на търговски кораби, се 
подкрепя от техните значителни размери: познава-
ме котви, тежки 187, 206, 294, та дори 362 килогра-
ма, които безспорно трябвало да удържат големи 
за епохата кораби. За търговските нужди на тези 
най-древни плавания са служели и намерените  
два метални слитъка с форма на разпъната волска 
кожа: единият в района на Калиакра, а другият 
на 30 километра западно от Бургас в землището 
на село Черково. Слитъците с форма на разпъна-
та волска кожа са познати в Средиземноморието 
много отдавна и по всеобщо мнение са един от най-
ранните предшественици на монетите (Мегалитите 
в Тракия 1982 :460).

След изброените факти, които доказват редов-
ността на плаванията в Черно море, имаме основа-
ние да отхвърлим тезата на Атанас Орачев, който 
твърди, че намерените каменни котви в акваторията 
на Черно море всъщност са пристанищни „пушки”, 
тежести за талянни мрежи и котви от „камари”.
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Установяването на търговски връзки изисква да 
има високо развита цивилизация на самия бряг и 
във вътрешността, която да отговори със стоки на 
предлаганите от средиземноморските мореплава-
тели произведения на занаятчийството. Наистина и 
през III и през II хилядолетие пр.н.е. по западното 
черноморско крайбрежие имало такова общество, 
следи от което са многобройните селища както 
във вътрешността на страната, така и на самия 
бряг. Очевидно, наред с добиваното от рудниците, 
това общество е предлагало и дървен материал, 
и животни, и кожи, а така също селскостопански 
произведения.

Факт е, че благодарение на намерените архео-
логически артефакти по Българското Черноморие, 
а именно античните каменни котви, се нарежда 
пъзелът на древното корабоплаване и изводът е 
един: Черноморският бряг е бил  кръстопът на 
цивилизации от дълбока древност, врата за проник-
ване и размяна на идеи и икономически блага чрез 
корабоплаването, чиито най-ранни следи отиват 
далеч назад във II хилядолетие пр.Хр.
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СВЕДЕНИЯ НА МАЛКАТА 
ГРЪЦКА ГЕОГРАФСКА
ТРАДИЦИЯ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 
И НЕГОВИТЕ БРЕГОВЕ: 
ПЕРИЕГЕЗАТА НА ПСЕВДО-
СКИМНОС
Мартин Гюзелев

Периегезите, респективно периодосите, 
както показва самото им наименование, са 

сухопътни географски описания. Тяхното начало е 
поставено към 6 в.пр.Хр. в Йония. Сред най-изтък-
натите автори на периодоси е Хекатей от Милет и 
оттогава до края на античната епоха той си остава 
един от основните образци на подражание. Към 
края на 2-ри век пр.Хр. се появява едно произве-
дение в мерена реч - комичен триметър в ямби - 
периодос (сухопътно описание) на целия свят по 
определение на анонимния си автор. Всъщност 
недоразуменията за авторството, което се отдава 
по традиция на географа Скимнос от Хиос (2 в.пр.
Хр.), произтича от недостигналата втора част от 
описанието на земята, където по правило в края 
на съответния труд са се поставяли имената на 
авторите и заглавията на техните произведения. 
Съчинението е запазено във византийски препис от 
12 век - в кодекс Паризинус № 443, където липсва 
частта за Азия. През елинистическата епоха, по 
блестящо хрумване на един от издателите - Карл 
Мюлер, такъв вид произведения са били съставяни 
с цел по-добро запаметяване на учащите за школ-
ски цели и поради това са получавали стихотворна 
обработка. Кога е съставена периегезата? Още в 
префациото на своята творба авторът се обръща 
към царя на Битинското царство Никомед. Пробле-
мът е, че с това име има няколко царе на Битиния, 
управлявали от втората половина на 2-ри век до 
първата четвърт на 1-ви век пр.Хр и то последова-
телно. Според мненията на повечето съвременни 
изследователи това вероятно е Никомед III, цару-
вал от последната четвърт на 2-ри век до първото 
десетилетие на 1-ви век. За да покаже начетеност 
пред своя меценат, авторът изброява някои от 
най-видните представители на елинската истори-
ография, описателната география и точните науки. 
Конкретно за Тракия и черноморското крайбрежие 
той изтъква научния принос на Деметрий от Кала-

тис от 3-ти век, както и общопризнати авторитети 
като историците Херодот и Ефор, и географи като 
Ератостен. Някои по-специфични сведения е полз-
вал по всяка вероятност от Полемон от Илион - „За 
основаването на градовете“ и научния труд „За 
пристанищата“ на адмирала на Птолемей II Фила-
делф - Тимостен от Родос. Ценното в случая е, че 
са запазени известия от произведенията на по-горе 
споменатите автори, които са оцелели до нас в 
незначителни фрагменти. 

Описанието на земята започва по традиция от 
бреговете на крайния запад - европейската страна 
на Херкулесовите стълбове - Иберия, после Галия, 
Италия, Сицилия и островите, Адриатическото 
крайбрежие, континентална Елада, архипелази-
те, егейското крайбрежие, проливите - Хелеспонт 
и Боспор. Тракийското черноморско крайбрежие 
попада в последната оцеляла част от стихотворната 
творба и то не изцяло, а именно до крейбрежието 
на Хемус. Оттам насетне периодосът е възста-
новен по сведенията на достигналия до нас Ано-
нимен периплус на Черно море от 5-ти век, като 
стихотворната форма е версифицирана в крайна 
сметка от Карл Мюлер. Какво съдържа описание-
то на Тракия и нейните брегове? Още в началото 
авторът прави списък на нещата, към които смята 
да насочи вниманието на слушателите. В случая 
с Тракия обаче това са изключително елинските 
реалии и по-специално апойкиите по крайбре-
жието, с данни за тяхната митична етимология, 
основаване и понякога изтъкнати техни граждани. 
Траките се споменават за пръв път в ст. 632 като 
населяващи планинските области над Тасос до 
река Истър. Следва описание на останалото егей-
ско крайбрежие, река Нестос, градовете Абдера и 
Марония, „където по-рано живеели киконите от 
Исмар“. Любопитна е версията за Самотраки, в 
която първоначално живеели троянци, но после 
по името на острова се преименували в траки, 
което е много странна етиология, несрещана на 
друго място в литературата. След това обстойно 
и подобаващо е описан Тракийския Херсонес. Зад 
Херсонес, според Псевдо-Скимнос, се простирала 
Тракия, като са изброени градовете по Мраморно 
море - Перинт, Селимбрия и Бизантион. За Понта 
авторът признава, че се опира на Деметрий от 
Калатис, но тук единствено тракийската Астика 
може пряко да се свърже с тракийските топоними. 
Понтийските апойкии са изброени с годините на 
тяхното основаване, съобразени с царе от медий-
ската, персийската, лидийската и македонската 
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история, както и със съпътстващите исторически 
събития. За траки (кробизи) говори оттам, откъдето 
те са били известни на неговия източник Деметрий 
от Калатис, а именно от града Одесос, като вече 
около Томи живеели скити. След това следва опи-
сание на Северозападния Понт и островите Певке 
и остров Левке - на Ахил. По-нататък описанието 
става доста разпокъсано, предвид изгубването на 
тази част от текста. 

Прави впечатление, че Периегезата/периодосът 
на Псевдо-Скимнос значително се отличава по 
характера на данните си от другото достигнало до 
нас произведение - Периплусът на Псевдо-Скилакс. 
Преди всичко информацията в него е значително 
по-обилна както по отношение на местното насе-
ление, така и в сведенията за елинските апойкии. 
Откъдето може само да се съжалява, че творбите 
на понтийската историография, география и наука 
не са достигнали до нас. Сведенията не отстъпват 
ни най-малко на тези за останалата част от Европа 
и наистина щеше да бъде много добре за съпостав-
ка, ако описанието на Азия бе оцеляло. Причините 
за това не са само в жанра на творбата, оставям 
настрана въпроса за трудностите при предаване на 
информацията в мерена реч, но авторът е успял да 
извлече и „вкара“ доста съпътстващи данни. Друга 
важна причина е времето на написване на периеге-
зата - късната елинистическа епоха, когато голяма 
част от т.нар. обитаем свят е била вече известна и 
рационалистически осмислена. В повествованието 
липсват както страховитите истории и небивалици, 
така и лаконичните, почти телеграфни изброявания 
на топоними, хидроними, ороними и етноними. 
Периегезата на Псевдо-Скимнос просто отразява 
един голям, но все пак известен на своите читате-
ли/слушатели свят, в който имат смисъл широко 
застъпените митологични истории и реални съби-
тия, за сметка на „страхотиите“ и лаконичността от 
по-ранните епохи. 

Позовавания:
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ВОДАТА - В ДЕЛНИК
И ПРАЗНИК
(По материали от Габровско)

Величка Илиева   

Преди съвременното водоснабдяване на 
селищата в Габровско, местното населе-

ние се снабдява с вода за питейни и битови нужди  
от традиционни водоизточници с популярни за 
местното население предмети и съдове. Проучва-
нето има за цел да обобщи събирателската теренна 
работа на територията на Габровска област през 
периода 1977-2015 година. Материалите са събра-
ни и обработени в Научния архив на ЕМО “Етър“, 
отдел “Бит и домашни занятия“. Темата разглежда 
традиционните източници за вода, предметите и 
съдовете, свързани с нея, ползването и в делничния 
и празничния бит, както и типични народни пого-
ворки, свързани с водата, някои  обреди и обичаи.

Северните склонове на Средна Стара планина 
е заета от красиви долини, заобиколена отвсякъде 
с хълмове. Планинските местности са прорязани с 
долове, рекички и  поточета, наклонът на които е  
различен, на места стига до 10-15 метра. Благода-
рение на този наклон водата по цялото протежение 
е впрегната като моторна сила, за да движи струж-
ни, воденици, точила, валевици, тепавици, струго-
ве, чаркове и други. Чуждестранните пътешестве-
ници отбелязват, че почти всяко семейство може 
да си служи с водите на Янтра. Освен за чисто 
промишлени нужди водата е източник на живот за 
местното население. То я подчинява на своето еже-
дневие, защото тя е битова необходимост в делник 
и празник.

Източниците, от които се черпи вода в Габров-
ско, са традиционни. В известна степен те зависят 
от местоположението на населеното място. В пла-
нинските села, през които или край които текат 
малки рекички или поточета, водата е кристално 
чиста и се използва за пиене и битови нужди. 
“Отивам за вода на реката“, казват местните 
хора. Изграждането на чешми около 1930 година 
прекъсва традицията за носене на вода от реките. 
Независимо от това чистата речна вода  дълги годи-
ни е пряк водоизточник.

Най-популярните източници за снабдяване с 
вода  са кладенците. Благодатна е територията на 
района с различни по вид и големина кладенци. 
В колибарските села на всеки 5-6 домакинства се 

пада по един кладенец. Той обикновено се намира 
на 200-300 метра в дола, дерето от най-близката 
къща. Затова за вода се ходи  надолу в дола. Кла-
денците се правят по следния начин: заприщва 
се водата на няколко места, за да се провери къде 
дебитът на водата е най-силен. Изкопава се дупка  с 
дълбочина около 30-50 см и широчина около 80 см. 
Иззижда се с каменни плочи. Отгоре се захлупва с 
такава, а отпред се слага дървен капак, за да не се 
праши водата и да не влизат животни. До кладене-
ца на набито колче се слага съд за пиене и налива-
не на вода - дървена или глинена чаша, стъклено 
шише, кратунка, а в по-ново време пластмасови 
съдове. Кладенците се правят с доброволен труд 
на хора, които живеят наблизо с цел задоволяване 
нуждите на семейството и близките съседи. Затова 
те носят техните имена или имената на местности-
те, в които се намират - дядо Кунчов, дядо Петров, 
Витанския, на Бабанското, на Средока, на Пенов-
ския дол, на Хаджийското, на Банковото и т.н. 
Вместимостта на кладенците е от 3 до 5 кобилици 
вода, което се равнява на 60-100 литра. Почиства-
нето на всеки кладенец се прави от хората, които 
го ползват, като изгребват цялото дъно от наслаг-
ване, от листа, клечки, случайно попаднали вътре. 
Местните хора смятат, че най-вкусната, студена и 
хубава вода е буковата, доказателство за което са 
мамарците. Във всяко населено място има поне 
едно такова студено кладенче. И сега хората си 
наливат от такива кладенчета вода, вместо да купу-
ват минерална вода от магазина.

В Габровско са твърде популярни малките кла-
денчета. Такива има в гористите местности, ливади-
те, нивите или общо казано на къра. Те се наричат 
локвички или вирчинки. Открити, те са заобиколени 
с камъни. Използват се от хората, обработващи 
земята, от пастирите или случайно преминаващи 
хора. Всеки, който ползва такава вода, почиства с 
шепи откритото кладенче и за 5-10 минути водата 
се избистря и е годна за пиене. Открити кладен-
чета има и в горите, под букови дървета. Те носят 
името чешка. Представляват каменна чаша под 
буково дърво на скалисто място плюскавица, като 
водата извира между мъхестите корени и се стича 
на капки от тях към чашката. Дебитът им е 20-30 
литра на час. Наред с тях има много изворчета, 
които имат по едно чучурче, направено от кора 
на дърво или дървена тръбичка. Много от тези 
изворчета са край пътища - междуселски и горски. 
Превръщането на много от тях в чешми след 1930 
година е масово явление.
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По-малко познати водоизточници в Габровско 
са стублите. Разпространени са в равнинните части 
на Дряновско и Севлиевско. Съзнанието на стари-
те жители е за леденостудена вода, съхранявана 
в стублите. В много села цели местности носят 
името стубла - Табашко, Кръвеник, Фъревци, Горно 
Българени, Радовци, Добромирка, Бериево, Гради-
ще и още други. Стублата представлява кладенец 
с дълбочина до 2 метра, в който е набита дървена 
ралупа или каца. Отгоре се затваря с подвижен 
дървен капак.

Наличието на огромно количество подпочвена 
вода се среща често в Габровско. На такива места 
се срещат и гераните. Дълбочината им не е впечат-
ляваща като на тези в Североизточна България - тя 
обикновено е 12-15 метра. Удобството да имаш 
вода в двора си прави популярно копаенето на 
голяма дълбочина. По информация в село Горно 
Българени един човек копал 28 метра, без да наме-
ри вода. Гераните се иззиждат с камъни, а водата 
се изважда със саморъчно направена макара, нари-
чана чекрък. 

Голяма част от селата в Габровско докарват 
водата до пътищата и построяват чешми край тях 
не само в града, но и в селата масово в периода 
1935-1950 година. Така във вестник “Развитие“ от 
5.ІІ.1938 година пише, „че селяните от махала Стар 
Кръвеник се снабдяват с вода през 1937 година. 
Днес махалата се къпе в бистра балканска вода, 
а доскоро са я пиели от замърсени кладенци и 
локви. Със собствен труд те построяват 3 големи и 
3 малки чешми“. През 50-те години домакинствата 
докарват водата в дворовете си, а след 1960 година 
започва водоснабдяването на жилищата. Традиция-
та да се изграждат чешми край населените места и 
междуселските пътища се възражда, като се хващат 
водите от естествените извори. В сравнение с пре-
дходноописаните водоизточници чешмите имат по- 
сложно устройство, в хигиенно отношение са на 
по- високо ниво, поради това, че водата е затворена 
и се предпазва от замърсяване. На някои от тях 
водата е клинава и от нея боли сърце, на други е за 
бездетни и т.н. За неутрализиране на отрицателно 
влияние всеки трябва да остави парцалче от дреха 
или червен конец. 

Съдовете, с които се налива, пренася и съхраня-
ва водата, са доста разнообразни по форма, мате-
риал и направа. Предназначението им определя 
формата и размерите. Някои от тях са занаятчийски 
изделия - бакърени менци, глинени стомни, дърве-
ни бъкели, а други като дървени чаши, кобилици се 

изработват от мъжете в семейството. 
Съдовете, с които се носи вода, се окачват на 

кобилица. Изработени от бук, габър, ясен, липа, 
нашарени с различни геометрични орнаменти- 
черти, кръгове, вълнообразни и начупени линии- 
такива са най-красивите кобилици, каквито има 
във всяка къща. С първата кобилица, която всяко 
момиче получава още на 15-16-годишна възраст, то 
отива за вода под одобрителните погледи на  роди-
телите си. Ходенето за вода е своеобразен атестат 
за замомяване и готовност за брак. На моминската 
кобилица се окачват два медника - половинки, 
всяка от които с вместимост  5-6 литра вода, защо-
то не е лесно да се пази равновесие и те да не се 
изплискват. С годините всяка жена, която носи вода 
с кобилица, оформя грациозна походка. Опитната и 
зряла жена носи на кобилицата два медника по 12 
литра и един в ръка, а някои жени и по два медника 
ръце. В тревненското село Креслевци разказваха 
как слагат по дължина на раменете зад тила коби-
лицата с вода и в двете ръце носят по още един 
медник. В равнинната част на Севлиевско водата 
се носи и с бъкели на кобилицата. Изработени от 
майстори бъчвари или кацари, те имат традици-
онна форма, която ги прави удобни за пренасяне 
на кобилица, закачени на каруцата или задянати в 
цедилка. Стомната е популярен съд за носене на 
вода. “ Вода за пиене носехме от Пеев геран или от 
Гунин кладенец. Когато отивахме със стомничките 
на кладенеца, никога не забравяхме заръката на 
родителите си: “Намерите ли там стари хора да не 
ги пререждате, а да вземете стомните и менчетата 
им и да им ги занесете до къщи“. Типични са голе-
мите жътварски стомни с широко гърло, в които 
водата остава за дълго  студена. В планинските села 
хората, когато работят или пасат животните, рядко 
носят вода, за да не им тежи цял ден на гърба, а при 
нужда я намират на всяка крачка. Балканджиите 
пият вода, гребейки със шепи или с дървена чаша. 
Те носят наименованието овчарска чаша, защото се 
издълбават на ръка с ножче от мъжете, когато пасат 
животните. Имат форма на пресечен конус и къса 
дръжка с украса от розети, звездички, кръстчета, 
чертички.

Мястото, където се съхранява водата в тради-
ционното жилище от Габровско, е водникът. Той 
е най-устойчивият елемент от уредбата на жили-
щето. Неговото място е в огнищеното помещение, 
ориентиран спрямо входната врата - вляво или 
вдясно от нея или на срещуположната стена. На 
хоризонталната греда на специално набити клечки, 
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се окачват менците и се покриват с голям пешкир. 
Строго се спазва пренощувала вода да не се пие, 
а да се използва за домакински нужди, защото е 
остаряла.

Освен за пиене и приготвяне на храна, водата се 
използва в ежедневието за пране, къпане. Донесена 
или останала от предния ден, тя се затопля в черния 
медник на огнището или на двора, в зависимост от 
сезона. Местните балканджии събират дъждовна 
вода и топят сняг за вода за пране. Мръсната вода 
се изхвърля на най-отдалеченото място от къщата- 
в края на двора. Наличието на реки, дерета, пото-
чета, чешми е предимство за всяко домакинство. 
Там на място се перат връхни дрехи и постелъчни 
тъкани. Чешмите имат корита за тази цел, а дере-
тата се заприщват на чистите скалисти места плюс-
кавици. За пране дръстене се използват бухалки. 
За свои нужди - пране, миене, вода за животни, за 
варене на сапун, на ракия, клане на прасето,  всяко 
домакинство събира и съхранява вода в харании и 
каци. Водата се използва за почистване на жили-
щето - боядисване на стени и тавани, замазване на 
пода; в земеделието - поливане на разсад и цветя; 
в бита - обработка на текстилни материали като 
пране, скробване, избелване, изваряване на коп-
рина, тепане и валяне, боядисване; приготвяне на 
зимнина- туршии, зеле, мармалади, конфитюри; в 
редица занаяти - ковашки, дървостругарство, гай-
танджийство, табачество, грънчарство. Изисквани-
ята за чистотата на водата при повечето дейности 
не е задължителна.

Водата и водоизточниците играят съществе-
на роля и в обществения живот на населените 
места. Те са места за отмора и общуване между 
млади и възрастни. Още през 40-те години на ХХ 
век до някои селски чешми с доброволен труд са 
направени корита и площадки за изпиране на едри 
постелъчни тъкани, един вид обществени перал-
ни. До някои чешми и кладенци има примитивно 
сковани пейки. Те са и местата за опознаването на 
моми и момци. Специфичните знаци за обич като 
напиването на водата и вземането на китката на 
момата става именно там под любопитния  поглед 
на младежи и деца, на омъжени жени, които са 
останали повече време за общуване и отмора или 
от любопитство.

В някои села на Габровско китката на момата се 
взема на седянката, която се кладе край чешмата. 
За целта момите и ергените запалват огън от двете 
и страни и всеки момък сяда до любимата мома. 
Наред с песните и закачките, момите влачат ласту-

ни (стебла от тиква), като наричат: “Както се влачат 
ластуните, така да се влачат ергените“. С чешмата 
или кладенеца е свързано и вярването, че ако някой 
вечер по мръкнало пие вода, изпива и любимия 
човек и той няма да може да се ожени.

С водоизточниците е свързан типичният оби-
чай от Тревненско “Носене на пита на чешмата, 
омесена от първото брашно от новата реколта“. 
Сутринта рано заедно с питата, завита в чист бял 
пешкир и китка от босилек, чемшир или здравец, 
отиват на чешмата, забождат китката на желязната 
кукичка, за която със синджир е закрепена кепчата, 
поливат с вода питата, отчупват парче от нея и го 
оставят отгоре на чешмата, за да си вземе всеки, 
който след това дойде. Останалата част от питата 
раздават на срещнатите по пътя за дома за здраве. 
В Дамяновци и Власатили месят краваи, закачат ги 
на чучура, за да ги вземе този, който дойде пръв 
на чешмата, да ги занесе в къщи и всички да ги 
изядат. На  Власовден животните с пити и краваи 
на рогата се откарват на водопой за здраве на доби-
тъка. На Богоявление се изхвърля всичката стара 
вода от съдовете и се ходи на чешмата, кладенеца, 
извора за новата кръстена вода, като се измива и 
иконата. С донесената вода се полива на всички 
на прага за здраве и да бягат лошотиите през годи-
ната, след което се поръсват стаите, двора, обора, 
животните, нивите, дърветата. На Ивановден се 
къпят имениците, всички младоженци и булки на 
реката, извора, чешмата за здраве, да раждат повече 
и против злини. На Бабинден - бабите - акушерки, 
обхождат всички новородени и ги изкъпват за здра-
ве. За обредни цели се използва донесената вода 
на Тодоровден и Благовещение. Рано, преди изгрев 
слънце, на Гергьовден, всеки трябва да се измие 
с гергьовска вода и отъркаля в гергьовска роса. 
От тях се отнася в къщи за цяр. За замесването на 
обредните гергьовски хлябове се използва брашно 
от жито, измито на реката с мълчана вода. Специ-
ално място има водата в родилните и погребални 
обичаи, при които донесената вода се използва  за 
обредни цели, изхвърля се на определени места. 
Например на родилката е забранено да пие вода, 
донесена след залез слънце, забравени изпрани 
пелени след залез слънце се хвърлят в бързотечаща 
вода, за да не влизат уроките и злото; преди и след 
всяко посещение при родилка и бебе се мият очите 
и лицето с вода, в която са пуснати живи въглени, 
бабина, кръстена или светена вода - и всичко това 
против уроки; първото замесване на булчинските 
хлябове е с мълчана вода, минала през пръстен или 

4. Морето...
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гривна, което пречи на лоши помисли да влязат в 
новото семейство; булчинските накити се пускат 
за малко в реката или кладенеца, извора, за да се 
очистят и изпълняват предпазната функция против 
уроки и зли очи; при обичая “Правене на брада“ 
при дожънване на нивата последните снопове, с 
които ще се изплита брада, се поливат с вода, която 
се изпива от всички участници  в обичая.

С чешмите, като най-представителните водоиз-
точници, е свързано и народното приложно изку-
ство - каменната пластика. В Габровско същест-
вуват десетки чешми, в които знайни и незнайни 
майстори са оставили за поколенията истински 
творения на каменоделството. Вплетени каменни 
розети, слънца, двуглави орли, надписи с имена 
и години са свидетелства за ролята на чешмите в 
живота на балканджиите.

От всичко гореописано е видно, че водата играе 
съществена роля в бита на балканджията в ежедне-
вието и е свързана с празнично-обредната система 
на местното население, както и с обществения 
живот на населените места в Балкана.

         
Популярни поговорки, свързани с водата в дел-

ник и празник:
Вода гази, жаден ходи.
С вода шега не бива.
Бистра водица, мирна главица.
Като че ли ме поля с вряла вода.
От главата пия вода.
Още не е дошъл за вода и гащи събува.
Като вода под плява.
От водата вода, от виното вино носят.
Върви му като по вода.
Очите от вода (лъжат).
От тихата вода да те е страх.
Отдето се размъти водата, оттам трябва да се 

избистри.
През вода го превел и вода не му дават.
През водата минал и не се намокрил.
Ще потече вода и на моята воденица.
Отиде на вода и стана на вода.
Света вода ненапита.
Водата го отнесе.
Водата е дадена за биволите, а виното за човека.
Водата и злобата няма да свършат на този свят.
Вода тече, око гледа.
Водата пере всичко освен срама.
Водата всичко освен черно лице и лош език 

измива.
Да е кабил, с лъжица вода да го удави

Дето е текла вода, пак ще тече.
Дето има вода, мома няма, дето има ерген, дърва 

няма.
Дето има съгласие, там и куршумът по вода 

плува.
Държи го като вода в шепа.
Жаден кон и мътна вода пие.
Жадна мечка и роса ближе.
Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.
Вода без сайбия не бива.
Вода въз баир не върви.
Вода гази, жаден ходи.
Вода гледа, за огън приказва.
Вода го донесла, вода го отнесла.
Вода като ракия.
Вода и огън хатър не гледат.
Водата върви, дето си намери път.
Вода не му дават да пие.
Бистра водица, мирна главица.
Кръвта вода не става.
Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в 

стария.
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ПРИНОС НА ЕФМДР
ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР 
„РИБАРСТВО“ В БЪЛГАРИЯ
Люба Желева - докторант в Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“

Членството на България в ЕС - нови възмож-
ности

Програмите на Европейския съюз са комплексът 
от дейности, схеми за финансиране и конкрет-
ни инструменти, предназначени за насърчаване 
на сътрудничеството между държавите-членки на 
Европейската общност при реализирането на стра-
тегическите цели и политики на ЕС в различни 
области. Тези програми съдържат дефинирания 
на политическо ниво финансов ресурс и органи-
зацията на усвояването му по отношение на всеки 
приоритет на европейско ниво.

Резултатите от независимата оценка на инвести-
циите на ЕС в периода 2007-2013 година показват 
2,74 евро допълнителен БВП за всяко вложено евро 
от парите в подкрепа на политиката на сближаване. 
Политиката на ЕС в подкрепа на всички държави- 
членки е един от стълбовете за растеж и заетост. 
Вследствие на показаните резултати Европейската 
комисия идентифицира области, в които да подо-
бри своята политика, като фокусиране върху про-
изводителността чрез подобряване взаимодейст-
вието между различните фондове, подобряване на 
законовите разпоредби и разширяване обхвата на 
финансовите инструменти и рационализиране на 
правилата, които ги уреждат. 

През 2009 г. европейската икономика понесе 
безпрецедентен удар - свиване на БВП с 4,5%. 
Временното спиране на икономическия упадък 
през 2010 г. се оказа краткотрайно и отрицателните 
тенденции продължиха и през 2011 г. и 2012 г. През 
2013 г. започна постепенно възстановяване, което 
се очаква да продължи, като се предвижда през 
2014 г. реалният БВП в ЕС да нарасне с 1,5%, а 
през 2015 г. - с 2,0%. Според прогнози  годишният 
ръст на БВП на ЕС за периода 2014-2020 г. може 
да е от порядъка на 1,6%, в сравнение с 2,3% за 
периода 2001-2007 г. (преди кризата). Така сред-
ният годишен ръст в ЕС, изразен в БВП на глава 
от населението, ще бъде от порядъка на 0,9% за 
периода 2014-2020 г., в сравнение с 1,8% за пери-
ода 2001-2007 г.

През началото на 2010 г. бе дадено началото на 

„Европа 2020“, която е десетгодишната стратегия 
на ЕС за растеж и заетост. Нейната цел не е само 
преодоляването на кризата, от която икономики-
те на страните-членки постепенно да излизат. Тя 
също така има за цел отстраняването на недостатъ-
ците на прилагания модел на растеж и създаването 
на условия за интелигентен, устойчив и приобща-
ващ растеж.

До края на 2020 г. ЕС трябва да изпълни пет 
основни цели. Те са в сферата на заетостта, науч-
ноизследователската и развойна дейност; климата 
/енергетиката; образованието; социалното приоб-
щаване и намаляването на бедността.

Целите на стратегията са подкрепяни и от седем 
водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез 
която ЕС и националните власти взаимно поддър-
жат усилията си в области, подкрепящи приорите-
тите на „Европа 2020“ - като иновации, цифрова 
икономика, заетост, младеж, промишлена полити-
ка, бедност и ефективно използване на ресурсите.

Други лостове - единният европейски пазар, 
бюджетът на ЕС и програмата на ЕС за външна 
дейност, също допринасят за постигането на цели-
те на стратегията „Европа 2020“.1

Освен водещите инициативи, три основни поли-
тики на равнище ЕС съдействат за целите и сред-
ствата на стратегията „Европа 2020“:

• Европейският единен пазар с над 500 мили-
она потребители продължава да бъде най-силният 
двигател за растеж на равнище ЕС. Политиката в 
областта на конкуренцията също подкрепя целите 
на единния пазар. Бе стартиран процес на страте-
гически размисъл и консултации в такива области 
като дългосрочното финансиране на икономиката.

• Въпреки че бюджетът на ЕС възлиза на едва 
около 1% от БВП на ЕС, той може да действа като 
важен катализатор за икономически растеж. Нова-
та финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 
г. следва отблизо приоритетите на стратегията 
„Европа 2020“, както е видно от преработването на 
програмите на равнище ЕС и от избора на приори-
тети за инвестиране на средства от ЕС в държави-
те-членки, в това число обвързването на помощта 
от ЕС с условия.

• Външнополитическата програма на ЕС също е 
важен източник на потенциален растеж и работни 
места.2

1. ww.ec.europa.eu
2. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ 
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Необходимост от промени в общата политика 
в областта на рибарството

През 2009 г. Комисията извърши анализ на 
функционирането на общата политика в областта 
на рибарството (ОПОР), основаващ се на Зелената 
книга относно реформата на общата политика в  
областта на рибарството. Комисията заключи, че 
въпреки напредъка след реформата от 2002 г. цели-
те за постигане на устойчиво развитие на рибар-
ството във всичките му измерения (екологични,  
икономически и социални) не са изпълнени, като 
в Зелената книга се посочват редица структурни 
недостатъци на сегашната ОПОР. Това заключение 
бе подкрепено от Европейския парламент и Съвета 
на министрите.3 Като основни проблеми на поли-
тиката в областта на рибарството Комисията посоч-
ва свръх експлоатацията на голяма част от рибните 
запаси на ЕС, ниска рентабилност и ниска иконо-
мическа стабилност на голяма част от флотовете, 
ниска привлекателност на риболовните дейности и 
упадък на някои крайбрежни общности, зависещи 
от риболова, значителна публична финансова под-
крепа за рибарството,  която не допринася за пости-
гане на целите на ОПОР, микроуправление „отгоре 
надолу“ на равнище ЕС с недостатъчна гъвкавост 
и приспособяване към местните и регионалните 
условия и др. Поради тези причини се предлага 
изготвянето на нов Регламент с цел конкретизиране 
целите на политиката, по-добро опазване на мор-
ските биологични ресурси, екосистемите и окол-
ната среда, насърчаване развитието на аквакулту-
рата и изготвяне на правна рамка за нов финансов 
инструмент,  предназначен да подпомага целите на 
ОПОР и програмата „ЕС 2020“.

Реформата цели подпомагане на стратегията 
„Европа 2020“ , като предвижда действия за пости-
гане на устойчив и приобщаващ растеж, единство 
на крайбрежните региони и солидни икономически 
резултати за отрасъла. Като се стреми да гарантира 
устойчивото използване на живите морски ресур-
си, тя е и основен елемент от водещата инициатива 
„Европа за ефективно използване на ресурсите“.

През май 2014 г. е приет Регламент (ЕС) 
No508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА за Европейския фонд за морско 
дело и рибарство и отменя Регламент (ЕО) No 
2328/2003, (ЕО) No861/2006, (ЕО) No 1198/2006 и 

за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Брюксел, 
5.3.2014 г.COM(2014) 130 final
3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно общата политика в областта на рибарство-
то, Брюксел, 13.07.2013, COM (2011) 425 окончателен.

(ЕО) No791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) No 
1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета. 
С регламента определя финансиране на разходите 
на ОПОР и интегрираната морска политика (ИМП) 
от един фонд- ЕФМДР (Европейски фонд за мор-
ско дело и рибарство). Това решение е изведено 
от необходимостта за засилване на интеграцията 
между двете политики.

Финансовото подпомагане от Съюза по линия 
на ЕФМДР следва да зависи от спазването на пра-
вилата на ОПОР от страна на държавите членки и 
на операторите. Целта на това изискване е да отче-
те отговорността на Съюза, да осигури в общест-
вен интерес опазването на морските биологични 
ресурси по ОПОР съгласно член 3 ДФЕС.4

Европейски фонд за морско дело и рибарство
Фондът е един от петте структурни и инвести-

ционни фонда за периода 2014-2020 г., чрез които 
се насърчава растежът и заетостта в ЕС. Средствата 
от него са насочени към  финансиране на проекти 
за създаване на нови работни места, подпомагане 
на рибарите при прехода към устойчиво рибарство, 
подкрепа за крайбрежните общности при диверси-
фицирането на тяхната икономика и подобряване 
качеството на живот по европейското крайбрежие.

Политика за устойчив риболов
Основната ресурсна база на сектор „Рибарство“ 

е рибата. Повишаването на устойчивостта на рибо-
лова и аквакултурата в крайбрежните и селските 
райони е в интерес на цялото общество. Устойчи-
вият риболов би сложил край на зависимостта на 
риболовния сектор от публично подпомагане. Това 
също така ще улесни постигането на стабилни 
цени при прозрачни условия, като същевременно 
генерира ясни ползи за потребителите. Ако секто-
рът е силен, ефективен, икономически жизнеспо-
собен и действащ в пазарни условия, той би изпъл-
нявал по-значима и активна роля в управлението 
на запасите и би допринесъл за намаляването на 
свръхкапацитета на риболовния флот, който е един 
от основните фактори за прекомерния риболов. 

Влошеното състояние на черноморските води 
през последните години, увеличеното риболовно 
усилие на всички Черноморски страни и климатич-
ните промени  доведоха до намаляване на рибните 
запаси на Черно море. България разчита на улова на 
малко на брой морски видове, като  значителен дял 
от общото количество (между 70-90%) са уловите 

4. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАР-
ЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15  май  2014  година за Европей-
ския фонд за морско дело и рибарство
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от цаца и рапан. Съгласно доклад за усилията на РБ 
за постигане на устойчив баланс между риболов-
ния капацитет и възможностите за риболов в съот-
ветствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
1380/2013 риболовният капацитет в сегмент 0-24 
м. надвишава възможностите за риболов, въпреки 
положителните тенденции за балансиране.

Налице е структурно несъответствие между 
риболовните активи и възможностите за риболов: 
най-голям дял на неактивните съдове през годината 
е налице сред сегмента съдове с дължина до 12 м.

Независимо че в страната има научноизследо-
вателски организации, провеждащи изследвания и 
проучвания в областта на рибарството и аквакулту-
рите, все още не са създадени успешни партньор-
ства между бизнеса и научните среди, които да 
доведат до повишаване на добавената стойност на 
отрасъла чрез  внедряване на технологични, орга-
низационни и продуктови иновации.

Икономическото представяне на сектора за 2011 
година е слабо: брутната добавена стойност е в 
размер на -0,9 хиляди евро, а нетната печалба е 
– 3260 хиляди евро. Възвръщаемостта на инвес-
тициите също е отрицателна и е в размер на – 
2752,8%. Неефективността на флота се илюстрира 
и с изключително висок разход за горива от 140 
литра/тон улов.5

За да се развие секторът, е необходимо повишава-
не конкурентоспособността на заетите в сектора, но 
без да се засегнат дейностите по опазване на околна-
та среда и морските биологични организми. Липсата 
на финансови средства в самите предприятия и в 
научно-техническите организации както и прекъсна-
тите връзки помежду им, са сред основните причи-
ни за слабата иновационна активност в този сектор и 
вследствие на това и недостатъчната конкурентост. 
В отговор на изведените потребности страната ни 
изготви и защити за финансиране новата Програма 
за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Програмата е съобразена с приоритетите на 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, 
включващи рибарство, аквакултура, заетост и тери-
ториално сближаване, предлагане на пазара, пре-
работване, насърчаване изпълнението на Общата 
политика в областта на рибарството и интегрира-
ната морска политика. Съобразно тези приоритети 
е направено разпределение на общо 23 мерки. 
Общият финансов ресурс за изпълнение на мерки-
те е 113 543 227 евро. Включени са шест основни 
приоритета, както следва: 

5. ПМДР 2014-2020 стр.13-14.

1. Насърчаване на устойчиво в екологично отно-
шение, иновативно, конкурентоспособно и осно-
вано на знания рибарство, характеризиращо се с 
ефективно използване на ресурсите - сред част 
от потребностите, които се очаква да покрие този 
приоритет, са за подобряване икономическото със-
тояние на заетите в сектора, намаляване въздейст-
вието върху екосистемите чрез подобряване селек-
тивността на риболовните уреди, балансиране на 
възможностите за риболов с риболовния капацитет 
и насърчаване разработването и въвеждане на 
иновации, свързани с опазване на морската среда 
и биологичните ресурси. Общо за изпълнение на 
мерките по този приоритет са предвидени 25 514 
500 евро.

2. Насърчаване на устойчиви в екологично отно-
шение, иновативни, конкурентоспособни и осно-
вани на знания аквакултури, характеризиращи се 
с ефективно използване на ресурсите за развиване 
на технически иновации или знания в областта на 
аквакултурите - с предвидените тук 36 215 000 евро 
финансов ресурс се цели насърчаване модернизи-
рането на аквакултурни стопанства, преминаването 
от конвенционално към биологично производство, 
подпомагане на нови производители, развиващи 
устойчиви аквакултури, както и инвестиции за 
развиване на технически иновации или знания в 
областта на аквакултурите. 

3. Насърчаване на изпълнението на ОПОР - част 
от заложените тук дейности са: 

• Изпълнение на работни програми за събиране 
на данни, одобрени от Европейската комисия.

• Осигуряване на съвместни дейности със съсед-
ни страни за изпълнение на ангажиментите по кон-
трол и събиране на данни съгласно изискванията на 
действащото общностно законодателство.

• Закупуване и модернизиране на средствата за 
контрол и събиране на данни включително съответ-
ните показатели за изпълнението на ПМДР.

• Подобряване на софтуерните продукти на 
различните бази данни и обвързването им с въз-
можност за комбинирано представяне на разрези от 
различни информационни масиви.

• Създаване на модул, който да отговаря на 
изискванията на рамката за събиране на данни и да 
предоставя възможност за предоставяне на инфор-
мацията в необходимия формат.

• Засилване на административния капацитет за 
прилагане на ОПОР.6 

4. Повишаване на заетостта и териториалното 

6. ПМДР 2014-2020 стр. 27.
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сближаване - тук са предвидени дейностите, свър-
зани с подкрепа на воденото от общностите местно 
развитие (ВОМР) чрез местни инициативни рибар-
ски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 
858 824 евро.

5. Насърчаване на предлагането на пазара и пре-
работването - финансовият ресурс тук надвишава 
12 млн. евро и е насочен към подпомагане създа-
ването на организации от производители, които да 
могат да се възползват от помощта на програмата, 
за да реализират продукцията си и да се управляват 
по-добре, а също така да си набавят инвестиции за 
преработване на продуктите от риболов и аквакул-
тури.

6. Насърчаване на изпълнението на ИМП - нуж-
дите, които този приоритет покрива, са свързани с 
опазване на морската среда, развиване на морското 
наблюдение и подобряване на знанията за състоя-
нието на Черно море. Ще се финансират и проек-
ти за повишаване на природозащитния статус на 
застрашени видове и хабитати в НАТУРА 2000.

7. Техническа помощ
Забавилото се одобрение и късното стартиране 

на програмата е причина за недостатъчното раз-
ходване на средства до момента в сравнение с пър-
воначалното планиране. Отворени са едва няколко 
мерки, като една от тях се отнася към подготви-
телна помощ за стратегии за ВОМР (водени от 
общността за местно развитие). Идеята на подхода 
ВОМР е местното население (в една или няколко 
съседни общини) само да определя приоритетите 
си за развитие на основата на специфичните си 
проблеми, нужди, приоритети и потенциал. С при-
лагането на тази мярката се очаква увеличаване на 
участието на секторите на рибарството и аквакул-
турата в устойчивото развитие на крайбрежните 
и вътрешните рибарски райони и се гарантира 
пълноценното използване и оползотворяване на 
възможностите, които предлага ВОМР. Изпълне-
нието на дейностите по тази мярка трябва да 
допринесе за изготвяне на стратегии, които водят 
до насърчаване на икономическия растеж, социал-
ното приобщаване, създаването на работни места 
и предоставяне на подпомагане за пригодността 
за заетост в общностите в крайбрежните райони 
и районите на вътрешните водоеми, които зави-
сят от риболова и производството на аквакултура, 
включително диверсификация на дейностите в 
рамките на сектора на рибарството, както и в други 
сектори на морската икономика. За финансиране 
на дейностите по приоритета са предвидени 17% 
от средствата по програмата. Планира се до 2020 

г. да бъдат финансирани 8 стратегии за ВОМР на 
местни инициативни рибарски групи - с 2 повече в 
сравнение с предходния програмен период.

Уроците на периода 2007-2013 г.
Сформирането на Местни инициативни рибар-

ски групи бе един от успешна прилаганите инстру-
менти през програмния период 2007-2013г.

С финансиране от ОП за развитие на сектор 
„Рибарство“ 2007-2013г. бяха създадени 6 местни 
инициативни рибарски групи (МИРГ) на територи-
ята на 17 общини на приблизителна стойност 170 
млн. лв.

Една от успешно изпълнилите своята стратегия 
инициативни групи е МИРГ "Приморско-Созопол- 
Царево". От публикуване на първата си покана за 
прием на проекти в края на 2012 г. до 17 ноември 
2014 г., когато изтече крайният срок за договори-
ране, тази група може да се похвали с постъпили 
общо 46 заявления за кандидатстване, от които 8 
са отхвърлени или оттеглени в процеса на провер-
ка, а останалите 38 са одобрени и имат сключени 
договори.

Сред одобрените проекти могат да бъдат изре-
дени такива, свързани както с подобряване на 
обществената инфраструктура и развитие на турис-
тическите атракции, така и насочени към поддър-
жане на производствения сектор за аквакултури 
и инфраструктура и услуги, свързани с малките 
рибарски стопанства.

Един от проектите, показващи подкрепата, която 
секторът може да получи чрез финансиране от про-
грамата, е „Създаване на добавена стойност чрез 
насърчаване на преработката на рибни продукти 
посредством модернизацията на преработвателно 
предприятие“. Проектът е на обща стойност 194 
035,71 лева с бенефициент юридическо лице и се 
изпълнява на територията на община Созопол. 
Обща цел на проекта е повишаване продуктивнос-
тта и конкурентоспособността на компанията, чрез 
разширяване на портфолиото от предлагани про-
дукти и в частност модернизация на преработва-
телното предприятие на дружеството. Ефектът от 
изпълнението на проекта е свързан с повишаване 
на икономическия и социален просперитет и създа-
ване на добавена стойност към рибните продукти и 
аквакултурата.

Успешното изпълнение на проекта е показател 
за възможностите, поставени пред бизнеса от сек-
тор „Рибарство“, свързани с набавяне на достатъч-
но финансов ресурс за инвестиране в развитие на 
продуктивността и конкурентоспособността.



31

ВОДАТА И ХОРАТА

МОРСКАТА СОЛ - ЕСЕНЦИА-
ЛЕН ЕЛЕМЕНТ В ПРОДУКТА 
НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИ-
ЗЪМ В АКВАТОРИЯТА НА 
БУРГАС
Катя Илиева, Верена Тодорова1 - Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”, Колеж по туризъм - 
Бургас

Въведение
Според Рибов2 приоритетите в развити-

ето на туризма са тясно свързани с развитието 
на съвременните научни изследвания, като опре-
делящо значение имат прогнозите в сферата на 
здравеопазването, новите форми за развлечения и 
глобалната заплаха за обществото. От посочената 
гледна точка авторът очертава следните приоритет-
ни прогнози в развитието на туризма:

• Развитие на здравния туризъм (балнео, СПА, 
уелнес);

• Развитие на туризма за хората от третата въз-
раст, формиращи самостоятелен пазарен сегмент 
със значителен потенциал за туризъм;

• Разгръщане на новите форми за развлечение, 
свързани с дигиталните и новите медийни техноло-
гии. Това, което отличава новите от традиционните 
форми на развлечение, е тяхната интерактивност, 
която се превръща във водеща характеристика на 
новите медии;

• Нарастване на ролята на социалните мрежи, 
фейсбук, виртуалното пътуване;

• Преобразяване на персоналните развлечения;
• Осигуряване на сигурност на потребителя, 

налагащо се поради природни и социални запла-
хи.

Предизвикателствата пред развитието на тури-
зма са в основата на разработената от Министер-
ството на туризма “Стратегия за устойчиво разви-
тие на туризма в България 2014-2030 г.” Според 
документа съвременната международна туристи-
ческа индустрия се развива в сложна политическа, 
икономическа и засилваща се конкурентна среда. 

1. Студент III-ти курс, специалност ОУХР, Колеж по тури-
зъм - Бургас.
2. Рибов, М. (2015). Приоритети в развитието на туризма. В: 
”Инфраструктура и комуникации”, научно списание на факул-
тет “Икономика на инфраструктурата” - УНСС, София, 
година 5, окт. 2015, кн. 10, стр.13-15.

По данни на Световната организация по туризъм, 
независимо от някои кризисни явления (войни, 
тероризъм, природни бедствия и др.), международ-
ните туристически пътувания и приходите от тури-
зма отбелязват ежегоден положителен ръст.3 

Според цитираната Стратегия България пре-
доставя уникални възможности за практикуване 
на различен туризъм, освен традиционните за 
страната морски рекреативен и зимен туризъм. В 
конкретен план насоките са за развитие на здравен, 
балнео, спа, уелнес, къмпинг, селски, културен, 
приключенски, еко, винен, гурме, събитиен, ловен, 
яхтен, голф и конгресен туризъм. Въпреки това 
потенциалът на страната все още не е използван по 
възможно най-подходящия начин. По тази причина 
Стратегията за развитие на туризма в България има 
за цел по-рационалното използване на природните, 
културните, историческите и географските ресур-
си, с които страната разполага, като същевременно 
се акцентира върху привлекателността на регио-
ните с туристически потенциал и възможностите, 
които те предлагат за развитието на специализира-
ни форми на туризъм.4 

Целта на специализираните видове туризъм5 
е да се удовлетворят все по-индивидуално изра-
зените интереси на туристите, като се обслужват 
специфични пазарни ниши, необхванати от голе-
мите туристически фирми, като по този начин се 
удължава активният сезон и се допринася за устой-
чивото развитие на дестинацията.

Според Маринов и Копринаров6 под алтернати-
вен туризъм се разбира:

• Туристическо предлагане на специализира-
ни туристически продукти и услуги от страна на 
малки и средни, предимно семейни туристически 
фирми;

• Туристическо търсене на персонализирани, 
наситени с преживявания услуги;

• Видове и форми на туризъм, предоставящи 
възможности за интензивни, взаимно обогатяващи 
контакти на туристите с местната общност;

• Видове и форми на туризъм без отрицателни 
екологични, социално-културни и икономически 

3. Министерство на туризма, Стратегия за устойчиво раз-
витие на туризма в България 2014-2030 г. Хоризонт 2030, 
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-
dokumenti/ с. 5-9..
4. Пак там, с.4.
5. Рафаилова Г., Сн. Кадиева, Л. Кожухарова, Кр. Янчева, Ат. 
Кръстева, Ст. Пляков (2012). Специализирани видове тури-
зъм. Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна,с.5.
6. Маринов, Ст., Бр. Копринаров (2010). Алтернативен тури-
зъм. Бургас, Димант, с.10-11.
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въздействия върху местната общност и туристите.
Безспорно алтернативният туризъм възниква, за 

да се удовлетворят индивидуалните потребностите 
на хора, мислещи различно за събития, които пла-
нират да се случват в живота им във време, което 
са определили като свободно или като време за 
почивка, лечение и релаксация, самоопознаване, 
обучение и др.

Феноменалните качества на морската сол
Минералните вещества са нутриенти, незаме-

ними за човешката физиология. Известно е, че 
над 20 вида минерални вещества участват с раз-
лични количества в състава на човешкото тяло и 
взети заедно, съставляват около 1% от него. Сред 
минералните вещества със значение за човешката 
физиология са натрият и хлорът, съдържанието на 
които варира от 70-80 g до 100 g в тялото на въз-
растен човек. Като минерално вещество натрият (с 
алкализиращ за човешкия организъм ефект) е необ-
ходим за поддържане на водно-солевия баланс, 
осмотичното налягане извън клетките, алкално-
киселинното равновесие, провеждане на нервните 
импулси и мускулните съкращения. Като допълне-
ние към посочените ефекти на натрия хлорът е с 
подкиселяващ ефект за организма, като участва и 
в синтеза на солната киселина в стомаха. Основни 
хранителни източници на двете минерални веще-
ства са готварската и морската сол.  7

Готварската сол е неорганично вещество, крис-
тален продукт, който се състои от йони на натрий и 
хлор (NaCl) и е единствената подправка от минера-
лен произход. В природата се среща във вид на под-
земни залежи - изкопаема каменна сол, и във вид на 
разтвори - морска сол. Добивът на готварска сол е 
един от най-древните занаяти в света. Солта, която 
се добива в рудници или солени морски езера, 
съдържа 97-99,7% чист натриев хлорид и малки 
количества други минерални соли. В състава на 
чистия натриев хлорид се включват 39,4% натрий 
и 60,6% хлор.8

Морската сол се получава с помощта на изпа-
рителни инсталации от морска вода или чрез 
слънчево изпарение на морска вода в плитки край-
брежни басейни. В продължение на хилядолетия, 
морската сол е естествен елемент не само в хра-
ненето на човека, но и в поддържане на здравето и 
жизнената му енергия. В Черноморските солници 

7. Несторова, В. (2014). Хигиена на храненето и хранително 
законодателство. София, МАТКОМ, с. 109-113.
8. Обрешков, И., В. Терзиева (2014). Стокознание и експерти-
за на храни и напитки. Пловдив, Академично издателство на 
УХТ, с. 307-309.

в България морска кристална сол се добива чрез 
слънчево изпарение на морска вода по фокински 
метод, характеризиращ се с еднократно събиране 
на произведената продукция. Суровината, която се 
използва за добив на сол, е водата на Черно море. 
Нейната соленост е 1,8%, а съдържанието на гот-
варската сол е от порядъка на 13 g/l.9 

Лечебните въздействия на морската сол върху 
човешкия организъм са необозрими:10 11

• Солта, като един от най-важните компоненти 
на човешката кръв, участва в обменните процеси, 
регулира сърдечната дейност, работата на бъбреци-
те и изпълнява много други жизненоважни функ-
ции. Нейният състав е най-близък до кръвната 
плазма;

• Морската сол съдържа всички необходими 
химически елементи (64 на брой) - мед, калий, 
натрий, калций, магнезий, фосфор, желязо, манган, 
цинк, хром, селен, сяра, силиций, бром, йод и др., 
които са ценни за човешкия организъм. Те регули-
рат снабдяването на клетките с хранителни веще-
ства и тяхното пречистване, формират клетъчните 
мембрани, подобряват предаването на нервните 
импулси, помагат на кръвта да се съсирва, успо-
кояват нервната система, регулират хормоналния 
обмен;

• Морската сол действа лечебно на кожата и 
затова се използва активно в балнеологията - тя 
предизвиква прилив на кръв, в резултат на което 
клетките  на кожата активно се обновяват, а раните 
и възпаленията се лекуват по-бързо. Морската сол 
позволява детоксикацията на клетките на кожата, 
като абсорбира всички токсични вещества; 

• Морската сол влияе върху нервната система и 
е много добро средство за намаляване на стреса, 
перфектно отпуска мускулите и успокоява нервна-
та система.12

• Морската сол има алкално действие, което 
помага за баланса на нивото на киселините в орга-
низма и може значително да намали нивото на 
“лошия” холестерол;

• Морската сол помага за укрепването на имун-
ната система и организмът по-лесно може да се 
пребори с различни заболявания като грип и алер-
гии. Също така контролира кръвното налягане и 
нормализира сърдечния ритъм;

• Метаболитните нарушения като диабет могат 

9. http://www.saltfactory-bourgas.com/infobg/58
10. https://www.edna.bg/zdravoslovno/duh-i-tialo/morska-sol-za-
zdrave-4635037
11. http://www.duma.bg/node/16798
12. http://www.duma.bg/node/16798
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успешно да се лекуват с морска сол, тъй като тя 
помага за намаляването на нивото на захар в кръв-
та. Тя нормализира дейността на щитовидната 
жлеза и активира храносмилателните ензими;

• Повече от 20% от натрия в човешкото тяло се 
натрупва в костите, които се увреждат при недос-
тиг на минерали в кръвта и телесните течности. 
С добавянето на морска сол в храната може да се 
избегне или да се облекчи остеопорозата;

• Морската сол е полезна и за дихателната сис-
тема, а минералите и структурните частици на 
водораслите, които се съдържат в морската вода, 
помагат за възстановяването на лигавицата. Солта 
е добър източник на калий, който улеснява функци-
онирането на мускулните влакна;

• Морската сол помага и за прочистването на 
кръвта. Съдържа голямо количество витамин С, 
който действа като антиоксидант и унищожава сво-
бодните радикали;

• Морскатa сол съдържа флуорид, който е от 
полза за здравето на зъбите. Флуоридът защитава 
зъбите от киселините и предотвратява развитието 
на кариеси. Изплакването и гаргарата с хладка вода 
с разтворена в нея морска сол помага за облекчава-
нето на афти в устата, кървене на венците, язви и 
болки при възпалено гърло; 

• Морската сол се приема като естествено сред-
ство за лечение на псориазис. Лечението с морска 
сол води до забележително подобрение при паци-
енти, страдащи от различни състояния на кожата 
като сърбеж и лющене;

• Баните с морска сол стимулират отделянето на 
излишната вода от кожата и съединителната тъкан.
Така се предотвратява натрупването на излишни 
течности, с което кожата става по-стегната, млада 
и здрава. Солта е много подходяща като естествен 
ексфолиант за кожа, тъй като нейната текстура 
помага при отстраняването на слоя мъртви клетки 
от кожата;

• Морската сол е природен лек срещу проблеми 
с косата. Солта помага за усвояването на излишни-
те мазнини от косата, като я прави мека и красива. 
Благодарение на изобилието от минерали в мор-
ската сол, косата става по-обемна. Солта осигурява 
достатъчно хранителни вещества за космените 
фоликули, като по този начин косата става по-здра-
ва;

• Морска сол съдържа сяра, която помага за 
изчистване на кожата и лечението на кожни забо-
лявания като дерматит и белези от акне. 

Според специалисти съществуват много при-

чини за заменяне на готварската сол с морска.13 
Много кулинарни експерти доказват, че морската 
сол е с по-добър вкус от готварската. В съвре-
менните условия за развитие висшата кулинария 
обръща все по-голямо внимание на локалния про-
дукт, характерен за региона, в който живеем, чист, 
с благороден произход, с ясно потекло, добиван от 
малки ферми, изразяващ характера на мястото и 
традициите - или тероара. Философията за тероар-
ното готвене е свързана и с осъзнаване на социал-
ната и екологична значимост на малките ферми за 
устойчивото развитие на районите.14

Над 100 години в Атанасовско езеро край Бургас 
се произвежда сол чрез изпарение на морска вода. 
В езерото се добиват три вида сол, едната от които 
е нерафинирана и носи нежното име “Цвете на 
солта” (Fleur de Sel). Нежният розов цвят на крис-
талчетата се дължи на веществото бетакаротин, 
произведен от едноклетъчно водорасло Dunaliella и 
на солничното раче (артемия, Artemia).15 За първи 
път "Цветето на солта" в България е произведено 
през 2013 г. 

Нерафинираната розовата сол е най-ценната 
като качества и вкус - натурална, необработена 
и без добавени елементи. Има неповторим мек 
и деликатен вкус, който отразява специфичния 
характер на морската вода, конкретното място, 
където се намират солниците, и начина на добив. 
Бургаското Атанасовско езеро е най-богатото на 
птици място в България (цели 315 вида от общо 
450 вида), мястото с най-голям добив на морска сол 
в страната и единственото засега, където благода-
рение на проекта „Солта на живота“ на Българска 
фондация за биоразнообразие се добива българска 
Fleur de Sel.16

“Цветето на солта” се образува през най-го-
рещите летни месеци и се задържа за дълго на 
повърхността на морската вода. Младите розови 
кристали са много леки и не потъват, а морският 
бриз ги отнася на брега на басейна на солниците. 
Там кристалите се събират. Тази сол не е рафини-
рана, не е обработена и промита. Тя е с по-високо 
съдържание на влага, съдържа естествен йод и 
бетакаротин. По мнение на технолозите розовата 
сол съдържа много повече микроелементи от тра-
пезната сол. 

13. http://www.duma.bg/node/16798
14. http://www.vibes.bg/za-kafeto-u-doma-solta-na-
zhivota-i-teroarnoto-gotvene
15. Пак там.
16. https://www.vintageclub.bg/product/naturalna-
morska-sol-fleur-sel-1400

5. Морето...
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”Цветето на солта” е и със специфичен вкус и 
силен аромат на море.17

Предпоставки за развитие на алтернативен 
туризъм в региона на Бургас, свързани с лечебните 
свойства на морската сол

Град Бургас е важен промишлен, търговски, 
транспортен и туристически център в Югоизточна 
България. Община Бургас е разположена върху 
площ от 514 362 дка, което представлява 0.43% от 
територията на страната. В общината има 15 насе-
лени места. Община Бургас граничи с Черно море, 
като обгражда големия Бургаски залив. В близост 
до морския бряг се намират езерата Атанасовско, 
Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които 
образуват най-големия комплекс от крайморски 
езера в България - уникален с изключителното си 
биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Пон-
тика” - един от основните пътища за миграция на 
европейските прелетни птици.18 

Бургаското езеро (Вая) е открит лиман със 
слаба, но постоянна връзка с морето и е най-голя-
мото естествено езеро в България. Мандра е типи-
чен лиман, образуван от удавена речна долина, а 
Атанасовско езеро е типична лагуна. Атанасовско-
то езеро е свръхсолено и от него се добива средно 
40 000 т. морска сол, а ценни природни ресурси са 
лечебната кал и лугата.19 

В акваторията на Бургаския залив се намира 
черноморският остров Света Анастасия, който 
също е част от града.20 

За развитие на туризма в Бургас от значение е 
изключително благоприятното географско поло-
жение и добрата транспортна достъпност, която 
се определя от наличието на международното 
летище “Бургас”, което обслужва  над 2 милиона 
пътници годишно, и най-голямото българско мор-
ско пристанище, през което преминава над 60% 
от стокообмена на страната. За поддържането на 
икономическите и туристически връзки на Бургас 
с други административни области значение имат 
шосейните и железопътни трасета.21 

Климатът в Бургас и региона се характеризира 
като влажен субтропичен с морско и континентално 
влияние. Средната температура на въздуха през лято-

17. http://www.plovdivmedia.com/82636.html; http://www.vibes.
bg/za-kafeto-u-doma-solta-na-zhivota-i-teroarnoto-gotvene
18. http://www.obstina-bourgas.org
19. https://www.burgas.bg/uploads/420728ff5d6e4c378b8e4bf1f7
743829.pdf
20. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D
0%B3%D0%B0%D1%81
21. www.bsregion.org

то достига 22,7°С през месец юли, като максимални 
дневни температури над 20°C се срещат и до ноем-
ври. Средният месечен брой слънчеви часове дости-
га 328,6 през юли. Средната температура на въздуха 
през зимата пада до 2,1 °С през януари. Средната 
годишна температура на въздуха е 12,3 °C.22

На територията на общината има три находища 
на минерални води, изключителна държавна соб-
ственост. Водните ресурси на общината са важен 
природен ресурс и предпоставка за развитие на 
морски и лечебен туризъм в общината.

Според Стефанова23 Бургас като атрактивен и 
привлекателен център е известен извън пределите 
на Европа, предоставяйки възможности за практи-
куване на различни видове туризъм, благодарение 
на климата и природните дадености. Черно море е 
най-големият в света меромиктичен воден басейн 
(т.е. водите от различните му нива не се смесват). 
Въпреки ниската соленост, морето се отличава с 
уникалния си химичен състав - в него се съдържат 
във високи количества важни за човешкия органи-
зъм минерални вещества - йод, флуор, бром, маг-
незий, силиций и др., както и биологично активни 
вещества - фитохормони и ферменти на планктона, 
фактори, които определят целебните качества на 
водата.24

В крайбрежните райони на Бургаския залив са 
разположени няколко солени водни басейна, които 
спадат към т.нар. лиманни езера, поради отделе-
ността си от морето. Въпреки общия им произход 
и в повечето случаи сходни физикохимически 
свойства, езерата се характеризират с определени 
различия, тъй като са разположени в отделни кли-
матични области. Този факт обуславя и температур-
ните колебания на водата и придава на лиманното 
езеро индивидуални балнеоложки свойства. Към 
лечебните продукти с геоложки произход в аквато-
рията на Бургас се отнасят лечебната лиманна кал, 
минералните питейни води, балнеологичните води, 
медицинската луга, пясъкът и морската вода.25

Лечебната лиманна кал е утаечен продукт на 
затворено солено езеро, с тъмносив до черен цвят. 
В Бургаския залив лечебна кал се добива от Голя-
мото Поморийско езеро и Атанасовското езеро. 

22. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D
0%B3%D0%B0%D1%81
23. Стефанова, С. (2011). Природните ресурси за развитие на 
СПА туризма в Бургаския залив.Научна конференция “Море-
то - граница или врата. Лабиринтите на голямата вода”, 
Черноморски институт, дек. 2011,  с.72.
24. Пак там, с.72.
25. Пак там, с. 72-73.
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Минерални извори бликат в почти всяко населено 
място в региона. За медицински цели се използ-
ва термалната лечебно-трапезна вода, добивана 
в курорта Бургаски минерални бани. Прилага се 
за питейно лечение и като външно балнеологич-
но средство. Балнеологичните води се прилагат 
външно, тъй като повечето имат солен вкус. Към 
тях се отнасят езерната рапа, минералните води 
от Бургаските минерални бани и от балнеохотел 
“Поморие”. Основни естествени резервоари за 
добиване на рапа са езерата Атанасовско, Бургаско 
и Поморийско. Рапата (езерна вода) представля-
ва вода с повишена минерализация, покриваща 
лечебната кал, с много добър лечебен ефект. Мине-
ралната вода в балнеохотел “Поморие” притежава 
уникални физико-химични свойства и има високи 
терапевтични качества. Добива се от над 100 m 
дълбочина на границата на Поморийското лиманно 
езеро и Черно море, където се извършва обменът 
на химични вещества между морето и лимана. 
Медицинската луга е лечебен природен продукт от 
Бургаските лиманни езера. Продукт е на солодоби-
ва и се получава след изпаряване и концентрация 
на солите в езерната вода и има силно изразени 
таласотерапевтични свойства. Таласотерапията е 
лечение с морска вода. Морската вода е по-богата 
на минерали и микроелементи от сладката и е неза-
менима за укрепване на здравето.26

Заключение
Регионът на Бургас притежава всички необхо-

дими предпоставки за развитие на специализирани 
видове туризъм, като определено можем да твър-
дим, че морската сол е основен ключов елемент 
в развитието им. В региона са налице: благо-
приятно геостратегическо положение, природни 
и антропогенни ресурси, логистична и търгов-
ска инфраструктура, разнообразна туристическа 
суперструктура, интензивно социално-икономиче-
ско развитие на града и подобрена и обновяваща се 
инфраструктура. Заедно с културно-историческото 
наследство, наличие на защитени територии и уни-
кално биоразнообразие ресурсите предоставят въз-
можности за развитие на здравен, СПА и уелнес, 
културен, орнитоложки, екологичен, винен, гурме,  
маршрутно-познавателен и др. видове специализи-
ран туризъм.

Проблемите, съпътстващи развитието на алтер-
нативен туризъм в акваторията на Бургас, същест-
вуват, комплексни са по характер и са свързани 
преди всичко с опазване на природните дадености, 

26. Пак там, с. 72-75.

биоразнообразието и намесата на човека в безпо-
лезното използване на ресурси. В съвкупен вид те 
са и предизвикателство пред Бургас и индустрията 
на гостоприемството сега.
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ДЕСТИНАЦИЯ БУРГАС - ОТ 
МОРСКИ КЪМ ЦЕЛОГОДИ-
ШЕН ТУРИЗЪМ
Доц. д-р Златина Караджова - Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

В настоящия доклад се анализират възмож-
ностите, условията и ресурсите за развитие 

на целогодишен туризъм в област Бургас.  
Обект на настоящето изследване е Област Бур-

гас. Предмет на изследване са проблемите и въз-
можностите за успешно развитие на целогодишен 
устойчив туризъм в едноименната дестинация. 

Задачите на изследването са: да се направи 
теоретичен обзор на същността и особеностите 
на туристическата  дестинация; да се анализират 
специфичните ресурси - природни и антропогенни 
за Област Бургас, които са в основата на нейната 
туристическа конкурентоспособност; да се харак-
теризират възможностите на дестинацията като 
място, в което има възможност и се предлагат 
алтернативни - културен, градски, селски, еко, 
бизнес, хазартен, винен, кулинарен и други видове 
туризъм.

Представяне на дестинацията
Област Бургас е разположена в югоизточната 

част на България на територия от 7748,067 кв.км 
или около 6,9% от площта на България и е втората 
по големина след Софийска област. На изток облас-
тта има широк излаз на Черно море - около 220 
км,  на юг граничи с Република Турция, на запад с 
Ямболска и Сливенска област, а на север - с Вар-
ненска и Шуменска област. 

В областта се намира най-големият залив на 
Черно море - Бургаският залив, с ширина 10-12.5 
км и дълбочина 10-12 м. В близост до морския бряг 
са локализирани лиманните езера Бургаско, Атана-
совско и Мандренско, превърнато в язовир.

Излазът на областта на Черно море повиша-
ва  туристическото, транспортното и  географско 
значение на областта. Източната граница е пред-
поставка за развитието на пристанищното дело, 
риболова, туризма, външната търговия, за съсредо-
точаване на производствени мощности и отрасли, 
разчитащи на вносни суровини. Поради изгодните 
природни и стопански условия значителна част от 
населението и стопанския потенциал са съсредото-
чени по крайбрежието. 

Северната граница на областта минава по Стара 

планина. Чрез ниските и удобни старопланински 
проходи (Върбишки, Ришки и др.) се осъществява 
връзката на областта със Североизточния регион 
за планиране. Важно значение за поддържането 
на оживени икономически връзки с другите адми-
нистративни области в страната имат шосейните 
и железопътните трасета за София (през Пловдив 
и Карлово), за Варна и Русе, за Харманли и Кър-
джали (през Елхово и Тополовград), панорамният 
път Констанца - Варна - Бургас - Малко Търново 
- Истанбул и др. 

Геостратегическото положение на областта е 
фактор от национална величина, който е общопри-
знат от различни страни в Европа, Азия и Африка. 
Тук се пресичат традиционалните и новоположени 
оси на икономическия и политически интерес, 
както следва: Европа - Близък Изток - Азия; Евро-
па - Среден Изток - Азия; Русия, Украйна, Беларус 
и Западна Европа. На територията на областта 
са разположени 13 броя общини: Айтос, Бургас, 
Камено, Карнобат, М. Търново, Несебър, Поморие, 
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Приморско и 
Царево. 

Летище Бургас е разположено в живописен 
залив на южното българско Черноморие на 10 км 
североизточно от Бургас. Специфичното географ-
ско   положение - на  границата  между Европа  и  
Азия, определя  и  стратегическото му  значение  за 
новите  отношения  в  съвременния  свят. Обслуж-
ващите  възможности  на бургаското летище силно 
повлияват разгръщането на транспортните връзки,  
туризма и търговските отношения между парт-
ньорите от Изтока и Запада. Добрата транспортна 
обезпеченост на Област Бургас се допълва и от 
наличието на морски транспорт. Шест от общините 
в областта имат излаз на Черно море, което опреде-
ля наличието на пристанища с различно предназна-
чение за региона. 

Основни природни и антропогенни фактори за 
развитие на туризма в дестинацията

Природните туристически ресурси в областта 
предполагат развитието на:

• морски рекреативен туризъм - плажни ивици, 
слънцегреене, благоприятен климат, морски води; 

• балнеолечение - Бургаски минерални бани; 
климатолечение - през цялата година край Черно 
море, парк "Росенец", Бургаски минерални бани; 

• калолечение - Поморие;
• орнитоложки туризъм - Природозащитен цен-

тър “Пода”, Укритие за наблюдение на птици “Ата-
насовско езеро”, Природозащитен център “Ропота-
мо”;
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• екотуризъм - ПП “Странджа”, Бургаски влаж-
ни зони, Парк “Росенец”, екопътека Средец - Язо-
вира - Божура; Ропотамо, Източна Стара планина. 
Възможности за краткотраен отдих на населението 
от Бургас - парк “Росенец”, Бургаски минерални 
бани;

• винен туризъм - Медово, Карнобат, Поморие.
В биоклиматично отношение регионът на 

Странджа крие значителни ресурси за климатоле-
чение. Лечебните качества на климата в крайбреж-
ния район, в съчетание с плажовете и морето, са 
причина за обявяването на Ахтопол за климатичен 
морски курорт от национално значение, а Сине-
морец - за климатичен морски курорт от местно 
значение. Малко Търново е планински климатичен 
курорт от местно значение за климатолечението на 
алергични и белодробни заболявания.

Природата на Област Бургас предоставя изклю-
чителни възможности за обогатяване на туристиче-
ския продукт с нови видове туризъм. Създадената 
мрежа от природния парк „Странджа”,  резервати 
и природни забележителности създават условия 
за различни видове специализиран туризъм, фото-
сафари, наблюдение на птици и растения, скално 
катерене, алпинизъм, спелеоложки туризъм и др. 
Планините Странджа и Стара планина имат добра 
проходимост. Изградена е първата екопътека в 
областта на Средец - Язовира - местност Божура.

Антропогенните туристически ресурсите в 
Област Бургас могат да бъдат използвани целого-
дишно за развитие на вътрешен и международен 
туризъм. Част от ресурсите са обекти от праисто-
рическите селищни могили,  тракийски  гробници,  
археологически находки от римско и византийско 
време. На територията на областта са регистрирани 
1361 тракийски надгробни могили и 41 праистори-
чески селищни могили. Най-ранните следи са от 
епохата на неолита.

В Поморие се намира единственият действащ 
манастир по българското черноморско крайбрежие 
“Св. Георги”. 

Созопол е архитектурно-исторически и турис-
тически резерват с ценни археологически памет-
ници. Старинният Созопол е най-старото селище 
по Черноморието. Архитектурен и археологически 
резерват  “Старинен Созопол” е обявен за град 
музей с ПМС №320/07.09.1974г.

В Приморско са направени проучвания на обек-
тите: тракийско светилище “Беглик Таш” и средно-
вековна църква “Св. Параскева”.

В Община Царево се намират останки от мега-

литната култура на траките. Тук са руините на 
античните и средновековни крепости Урдовиза и 
Ахтополската стена.

Ахтопол е с най-богата антична и средновековна 
история от селищата в днешния ПП “Странджа”. 
Тук има находки от тракийската древност, римска-
та епоха и Средновековието.

Много специфична е мрежата от праисторичес-
ки долмени (с. Белеврен, Г. Ябълково, Граничар и 
др.), тракийските обекти край Малко Търново и 
Мишкова нива, средновековния землен вал Ерке-
сия, дълъг 120 км по трасе между Черно море и р. 
Марица.

Село Бръшлян е обявено през 1982 г. за архитек-
турен и исторически резерват. Той се състои от 76 
къщи - архитектурни паметници на културата, 9 от 
които са с национално значение, 22 - ансамбли, а 
останалите с местно значение, както църквата “Св. 
Димитър” с килийното училище и параклисът “Св. 
Пантелеймон”.

На територията на общини Малко Търново и 
част от Царево се намира ПП “Странджа”. Районът 
му и контактната му зона са своеобразно находище 
на уникални по рода си паметници на духовна и 
материална култура от национално значение.

Важен туристически ресурс са музеите, където 
по определена тематика са съсредоточени прено-
сими културни и исторически паметници. От една 
страна, те имат по-висока познавателна стойност, а 
от друга, по-добре се осигурява тяхното опазване 
и изследване. Бургаските музеи - Археологически, 
Етнографски, Природонаучен и Исторически, раз-
полагат с богати експозиции от културно-истори-
ческото ни наследство. Музейни сбирки и музеи 
има също в Поморие, Созопол, Карнобат, Сунгур-
ларе, Несебър и др. общински центрове и населени 
места.

 Части от селищата по Южното черноморско 
крайбрежие са с типична възрожденска архитек-
тура. Изключително привлекателни са Несебър, 
Поморие, Созопол, Ахтопол, Приморско, Царево. 
Селищата в ПП “Странджа” включват характер-
ни образци на източната и средностранджанската 
жилищна архитектура.

В комплексно отношение като най-значими 
паметници в рамките на територията се открояват 
архитектурно-историческият резерват с. Бръшлян 
и с. Българи, известно с живата традиция на нести-
нарството. Най-атрактивно е село Бръшлян. Стран-
джанската къща е отражение на една епоха с много 
важно значение за българската култура - Възражда-
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нето. Запазена местна архитектура има и  в селата в 
Странджа - Голямо Буково, Долно Ябълково.

Социално-познавателните обекти и събития, 
характерни за региона, оказват голямо въздействие 
върху туристическите пътувания. На територията 
на Област Бургас се организират ежегодно разноо-
бразни културни спектакли, фестивали, семинари, 
концерти и други подобни изяви. Ресурсите от кул-
турния туризъм са обособени в годишен календа-
рен план и се предлагат на туристическите фирми. 
Развиват се международните, национални и летни 
прояви, които популяризират миналото, настояще-
то и бъдещето на областта.

Под контрола на Регионален бургаски музей 
са следните експозиции - в град Бургас: архео-
логическа експозиция, етнографска експозиция, 
историческа експозиция и други. В Област Бургас:  
Общински исторически музей - Средец, Историче-
ски музей - Община Карнобат, Къща музей “Дими-
тър Полянов” - Карнобат и други.

На територията на бившия Бургаски окръг са 
регистрирани 1361 тракийски надгробни могили 
и 41 праисторически селищни могили: антични 
и средновековни съоръжения, крепости и отбра-
нителни валове; долмен край с. Белеврен, долмен 
“Змейова къща” край с. Г. Ябълково, м. “Асенов 
герен”; долмен “Чельов капак” край с. Г. Ябълково, 
м. “Пашадере”; два долмена край с. Граничар; дол-
мен “Змейова къща” край с. Д. Ябълково; долмен 
край с. Евренозово; долмен край с. Заберново, м. 
“Германиково”; долмен край с. Заберново, м. “Тум-
бата”; долмен край с. Заберново, м. “Лътът”; дол-
мен “Похлупени камъни” край с. Калово; долмен 
“Змейова къща” край Приморско; антична куполна 
гробница край Поморие; антично градище “Голое” 
край с. Лозарево; старобългарски пограничен вал 
“Еркесията” в запазените му участъци край с. 
Дебелт, Тръстиково, Сърнево. Археологическите  
резервати в региона са следните: Археологически 
резерват “Деултум - Дебелт” с обща площ 85,3 
ха - Разпореждане на МС №9 от 28.07.1988 г/Д.В. 
бр.64; Археологически резерват "Улпия Анхиал-
ейон Палеокастро" край Поморие с обща площ 
139,4 ха.

Исторически, художествени и архитектурни 
паметници от национално значение са: историческо 
място - остров Св. Анастасия с църква и манастир-
ска сграда; родна къща на поета Димитър Полянов 
в. Карнобат; църква “Св.Св.Кирил и Методий”; 
Къща на Димитър Хараламбус, сега Радиоцентър, 
ул. “Конт Андрованти” 2, Бургас.

Декларирани исторически паметници и места 
в Бургаски регион от XIX-XXв: Балюва къща в 
с. Бръшлян (Сърмашик) - исторически и архи-
тектурен паметник, свързан с подготовката на 
Преображенското въстание; къща на Иван Цанков 
- поборник от националноосвободителното движе-
ние, Бургас, ул.”Славянска” №7; Лермонтова къща 
(къщата на Пиперов), Бургас, ул. “Лермонтов” 15; 
гроб на генерал-майор Александър Герман, Бургас, 
до църквата “Св. Богородица”; паметник, посветен 
на руските освободители и гроб на съветски  офи-
цери, Бургас, кръстовището на ул. “Пиротска” и 
ул. “Освобождение”; паметник на починали руски 
войници по време на освободителната руско-турска 
война, Бургас, Морската градина до Летния театър; 
къща на Георги Кондолов, Бургас, ул. “Съедине-
ние” № 5; паметна плоча на Александър Георгиев, 
Бургас, до църквата “Св. Иван Рилски”; място на 
сражение от Преображенското въстание 1903 г. в с. 
Граматиково; чешма-паметник в центъра на Малко 
Търново; местност "Дългата поляна" - 7 км западно 
от Царево; място на сражение от Преображенското 
въстание 1903 г., Царево, Градската градина; исто-
рическата местност "Петрова нива" в Странджа 
планина на 5 км северно от с. Стоилово; място на 
сражение от Преображенското въстание 1903 г. в м. 
"Свети Илия", 2 км североизточно от с. Стоилово; 
места на сражения от Преображенското въстание 
през 1903 г. - с. Бяла вода, с. Визица, с. Звездец, м. 
"Босна" при разклона на шосето Бургас - Малко 
Търново през с. Звездец.

SWOT анализ на дестинацията
Силни страни:
• Природни дадености  (море и живописни реки, 

в Странджа - съхранена околна среда, резервати, 
природни забележителности, минерални лековити 
води);

• Богата историческа традиция, автентична 
странджанска  архитектура, етнография, занаяти, 
фолклор, запазени в селата на юг от Бургас;

• Местоположение. Бърз достъп от София и 
Пловдив. Трансфер от аерогара София за около 4 
часа по АМ „Тракия”, собствено летище; 

• Съществува благоприятна настройка на 
общественото мнение и убеденост на ръководство-
то на областта за значението на туризма в Област 
Бургас, съобразена с променящата се икономиче-
ска среда;

• Създадени туристически комплекси с нацио-
нално и международно значение; 

• Нарастващо търсене на продукта на областта;
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• Отлична обезпеченост с настанителна база във 
всяка една от общините на областта; 

• Отлични възможности за развитие на градски 
туризъм . шопинг, хазарт, културен туризъм, фести-
вален туризъм и други. 

Слаби страни:
• Презастрояване в някои части на региона;
• Негативен имидж на к.к. „Слънчев бряг”;
• Няма създадена организация за взаимодействие 

между браншови организации, общини и областна-
та администрация за координирани действия по 
цялостна програма за развитие на туризма в облас-
тта.

Възможности:
• Популяризиране на градския и фестивалния  

туризъм;
• Развитие на елитен бизнес и конгресен тури-

зъм;
• Развитие на селски, културно-исторически, 

спортен, религиозен, природо-научен, приключен-
ски, ловен, екотуризъм и други видове туризъм 
като алтернатива на морския туризъм; 

• Възможности за привличане на инвестиции 
чрез международни програми и частен капитал. 

Заплахи:
• Икономическата криза и ниски доходи на бъл-

гарския турист;
• Липса на   инвестиции за подобряване на  

качеството на туристическия персонал; 
• Липса на активност от страна на общините в 

южната част на областта - Царево и Приморско; 
• Конкуренция от страна на Област Варна и 

предлагането на турските и гръцките курорти. 
Промяна на ориентацията на региона - от дес-

тинация за морски към дестинация, предлагаща 
целогодишен туризъм

 Област Бургас безспорно има несъмнено пре-
димство по отношение на развитието на различни 
форми на  туризъм у нас. За туристическите дей-
ности и предлагане в областта могат да се направят 
следните основни обобщения: 

• те съществуват на базата на стари традиции и 
на базата на съвременния променен облик на града 
- така например голяма част от хотелите в града и 
региона са продукт на съвременния инвестиционен 
интерес в строителството;

• част от туристическата инфраструктура е сво-
еобразен символ на областта и дори на Южното 
Черноморие, като тук става въпрос за материални 
и нематериални продукти - например „Фестивал на 
пясъчните фигури”, селата в района на Странджа и 

други туристически привлекателни ресурси симво-
лизират туристическото предлагане в тази област;

• в областта структурата на хотелиерството и 
предлагането в хотелиерския сектор е изключител-
но разнообразна - има и съществува много висока 
конкуренция, свързана с различните видове хотели 
и услуги, които се предлагат. 

Следва да се посочи, че за развитието на хотели-
ерската дейност от значение е и изградената допъл-
нителна туристическа инфраструктура. Наличието 
на възможности за разнообразно прекарване на 
свободното време, както и възможностите, свърза-
ни с транспорта, допълнителните услуги и други, 
стимулират посещенията в областта. Т.е. Бургас   
предлага прекрасни възможности за културен, кул-
турно-исторически, градски, бизнес, шопинг, дело-
ви, здравен и  образователен туризъм. Областта, 
разбира се, е и лидер в предлагането на морски 
ваканционен туризъм.

Като препоръка за развитието на Бургас може да 
се предложи интеграция на наличния туристически  
продукт с продукта на околните области - Стара 
Загора или Шумен. По този начин областта може да 
предлага и продукт, свързан с планински туризъм 
(Централна и Източна Стара планина). 

Това, което следва да се направи, е "излизане" 
от стандартизираната  формула "море, плаж, слън-
це". Областта има прекрасни ресурси за създаване 
на интегриран имидж в областта на много други 
алтернативни видове туризъм - културен, градски, 
щопинг, хазартен, винен, кулинарен, СПА туризъм. 
Или с други думи, туристическите организации 
съвместно с местната власт (Община Бургас, Несе-
бър, Созопол и други) и централната власт (Област 
Бургас) следва да работят за подобряване на раз-
познаваемостта на дестинацията като регион, ори-
ентиран към целогодишни форми на туристическо 
предлагане. 

Заключение
Успешното позициониране на пазара е възмож-

но чрез непрекъснатото оценяване на факторите, 
които са в основата на туризма, и база за развитие 
на научни изследвания с цел разработване на нови 
продукти, чрез които да се използват всички въз-
можни ресурси, които предлага мястото, както и 
колаборацията им в общата кауза. Това означава, че 
дестинацията следва да бъде управлявана като биз-
нес система. Подчертаваме също, че е необходимо 
да се насочи вниманието към интегрираните мар-
кетингови средства, за което е необходима коорди-
нация на всички нива и фактори в туризма, което 
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от своя страна става предпоставка за успешното 
развитие на дестинацията. Задачата на маркетинга 
на дестинацията е да се обединят - позиционира-
нето на пазара с туристическите пазари, местният 
туристически бизнес и туристическият продукт, 
който да се предложи на потребителя.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖА-
НИЕТО НА ТОКСИЧНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ As, Pb, Ni И Hg 
В ШЕСТ ЧЕРНОМОРСКИ 
РИБИ
Катя Пейчева, Любомир Македонски, Мона Стан-
чева - Медицински университет - Варна, Катедра 
"Химия"

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Химичният мониторинг се основава на 

изследването на промените, настъпили под въз-
действието на даден антропогенен фактор върху 
биологичните структури. Токсичните елементи не 
се разпадат и не се разлагат. Те се акумулират 
в растенията, животните и околната среда и по 
хранителната верига достигат и до човека. Затова 
живите организми са изложени на висок риск от 
дългосрочното им и хронично въздействие.

Рибите, особено хищните, са подходящи орга-
низми за химичен мониторинг, тъй като те натруп-
ват токсични микроелементи от заобикалящата ги 
среда и от организмите жертви (вторична акуму-
лация) с течение на времето. Химичните елементи 
са естествено присъстващи във водната околната 
среда на определено концентрационно ниво, което 
се определя от геохимични и климатични факто-
ри. В тази връзка е прието те да се класифицират 
като потенциално токсични (As,Cd, Pb, Hg,Ni и 
др.), вероятно есенциални (V и Co) и есенциални, 
т.е незаменими (Cu, Zn, Fe, Mn и Se). Токсичните 
елементи сa вредни даже и в ниски концентрации 
и при по-продължителен прием (Munoz-Olivas et 
al., 2001). Като в преобладаващата си част са кати-
онни, лесно напрупващи се в почвата, водата и 
седиментите, които трудно и бавно се отделят от 
нея. Постъпили в организма в голямо количество, 
есенциалните елементи също така могат да окажат 
токсично въздействие (Tűzen, 2009). Концентраци-
ята на есенциалните елементи във водните органи-
зми зависи главно от околната среда.

Черно море е най-изолираната морска система 
в света, простираща се на площ от 420 000 km2, 
свързана чрез протоците Босфора и Дарданелите 
със Средиземно море, чрез Гибралтар с Атланти-
ческия океан, а на североизток чрез Керченския 
пролив с Азовско море. Екосистемата на севе-
розападния шелф на Черно море е подложена на 

непрестанно натоварване с опасни вещества както 
от крайбрежните държави, така и от реките, влива-
щи се в него (Дунав, Днесър и Днепър). Въпреки че 
само шест страни граничат с Черно море, общият 
водосборен район на отводняване обхваща голяма 
площ и включва части от 21 страни. 

Нашето Черноморско крайбрежие се обитава от 
около 140-150 вида риби. Континенталният харак-
тер на Черно море - ниските температури през 
зимата възпрепятстват проникването на топлолю-
биви видове риби. От 10-15 години се наблюдават 
обезпокояващи изменения във флората и фауната 
по западните брегове на Черно море. Те са свър-
зани със замърсяването от вливащите се реки и 
отпадните води от крайбрежните селища:

Целта на настоящото проучване е да се определи 
съдържанието и да се проследи динамиката в общи-
те концентрации на приоритетни според Европей-
ския съюз токсични елементи, каквито са As, Hg, Ni 
и Pb в масово консумирани черноморски риби.

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
2.1. Пробовземане
Подбрани са 6 вида морски риби: трицона 

(Sprattus spratus), кая (Neogobius melanostomus), 
сафрид (Trachurus mediterrneus), чернокоп/лефер 
(Pomatomus saltatri), карагъоз (Alosa pontica) и мор-
ски кефал (Mugil cephalus) със сравнително умерен 
улов и използвани масова за храна. Различните 
видове рибни проби са пробонабирани от пазари, 
рибни борси и от рибари. Пробите от морски риби 
са набирани през 2014 г. и 2015 г. от три района 
на нашето Черноморско крайбрежие. Районите на 
пробонабиране условно са разделени на три: район 
"Север" (Крапец, Каварна), район "Варна" (Варна 
залив, Варненско езеро, Балчик) и район "Юг" 
(Несебър, Поморие).

Подготовката на средната проба от всеки ана-
лизиран вид е извършена съгласно изискванията 
на БДС 3419:1978 и Наредба №22 /2003 на МЗ. 
Подбрани са екземпляри със средни размери за 
дадената партида и съгласно изискванията на нор-
мативните документи са определени биометрич-
ните характеристики на видовете, осигуряващи 
пълна информация за изследваните видове и въз-
можност за достоверно сравняване на получените 
аналитични резултати. Средната проба е изготвена 
от минимум 1 kg риба за по-едрите и 0.5 kg риба 
за по-дребните видове. Промива се с дестилирана 
вода за отстраняване на пясък, тиня или водорасли 
и се подсушава с филтърна хартия. 

От малките по размер рибни видове (10-18 cm) 
за анализ се вземат целите риби; от големи по раз-

6. Морето...
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мер видове (25-70 cm) се вземат от 6 до 12 броя 
филета минимум.

Филетираната тъкан се смила и се хомогенизира. 
Големината на представителната проба се подбира 
така, че да бъде достатъчна за извършването на 3 
паралелни анализа. От хомогенизираната средна 
проба се вземат около 1.00 g представителна проба, 
които се подлагат на киселинно разлаганe.

2.2. Киселинно разлагане на пробите
За разлагане на пробите е използвано микро-

вълново разлагане в присъствие на 10 cm3 HNO3. 
Използвана е системата за микровълново разлгане 
е MARS 6 (CEM Corporation, USA). Представител-
ната проба е с големина около 1.00 g, промита е с 
ултрачиста дейонизирана вода, хомогенизирана, 
подложена на разлагане и краен обем 25 cm3.

2.3. Аналитично определяне
Определянето на общата концентрация на As, Ni 

и Pb в рибните образци е осъществено с ICP-OES 
спектрометър (модел Optima 8000, Perkin Elmer, 
USA), а това на Hg - методът на студените пари с 
оптико-емисиионен спектрометър, снабден с поточ-
на система за генериране на живачни пари (CF-HG-
ICP-OES). Всички рибни проби са анализирани 
трикратно за съдържание на As, Hg, Ni и Pb.

3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
3.1Aрсен (Аs)
Арсенът е типична протоплазмена отрова. Оказ-

ва влияние върху тъканното дишане и окисли-
телните процеси чрез инхибиране на ензимните 
системи. Попадането на този химичен елемент в 
околната среда се дължи изцяло на антропогенна 
дейност. Той е познат в науката като един от най-
токсичните елементи и оказва сериозно влияние 
върху развитието както на растенията и животните, 
така и на човека (Munoz et al., 2000). Този металоид 
съществува в различни химични форми, които се 
отличават по своите физични, химични и биоло-
гични свойства както и по-различната си токсич-
ност (Devesa et al., 2008 ). Днес са известни повече 
от 25 различни форми на арсена в природата. As 
се среща както в неорганична форма като арсенит 
(Аs3+) и арсенат (As5+), така и в органична - като 
монометил арсениева киселина (ММА), диметил 
арсениева киселина (ДМА), арсенобетаин (АsB), 
арсенохлорин (AsC) и серии от арсенолипиди и 
арсенозахари.

Неорганичните форми на арсена As3+ и As5+ са 
по токсични от органичните. Арсенитът (Аs3+) е по 
токсичен от арсената (As5+), а най-слабо токсична 
се оказва триметилираната му органична форма 
(Tüzen et al., 2009).

Концентрацията на As в анализираните обекти 
варира от 0.38 mg/kg w.w в карагъоз през 2014 
до 0.55 mg/kg w.w. за кефал през 2015 г. (фигура 
1), като за пробите от кая и кефал през 2014 г. 
стойността на As е под границата на количестве-
ното определяне ( < LOD). Данните в литературата 
относно общата концентрация на арсен в риби от 
Черно море са ограничени. Tüzen (2009) докладва 
за съдържание на арсен в различни видове черно-
морски риби от турското крайбрежие в следните 
граници: 0.15 ± 0.01 mg/kg за калкан, 0.27 ± 0.02 
mg/kg за чернокоп, 0.23 ± 0.01 mg/kg за кефал, 
0.14 ± 0.01 mg/kg за паламуд, 0.18 ± 0.02 mg/kg за 
сафрид и 0.17 ± 0.0 1mg/kg за трицона. Bilandižič 
et al. (2011) определят стойност на As в диапазона 
0.01–54.8 mg/kg за аншоа, скумрия, маслена риба и 
кефал, уловени в хърватските води на Адриатиче-
ско море. 

За осигуряване безопасността на храните и опаз-
ване здравето на консуматора съгласно Европей-
ското и национално законодателство са въведени 
максимално допустими количества замърсители в 
храните, наричани още "норми". Това е максимал-
ното количество от даден замърсител в суровини и 
храни, за което се счита, че не представлява токси-
кологичен риск за човешкото здраве при определен 
допустим дневен прием на съответния продукт или 
при поглъщане на определена еднократна доза. 
Максимално допустимите количества за различни 
замърсители в храните, в т.ч. токсични метали, са 
регламентирани в Регламент (ЕО) № 1881/2006. В 
българското законодателство тези норми са опреде-
лени с Наредба № 5 от 09.02.2015. Съгласно двата 
нормативни документа храни, предназначени за 
консумация от хора, не трябва да съдържат замър-
сители в количества, по-високи от посочените.

Фигура 1 . Общa концнетрация на As в различ-
ни видове риба през периода на изледването ( с 
звезда са отбелязи стойности под откриваемият 
миним)



43

ВОДАТА И ХОРАТА

Редица законови норми в различните държави 
са установени по повод максимално допустимия 
прием на токсични елементи както по отношение 
на рибите, така и по отношение на човека. Така 
например Mинистерството на земеделието, рибо-
лова и храната в Обединеното кралство (MAFF, 
1995) определя норма от 1.00 mg/kg (неорганичен 
As) в риба. В действаща в момента в България 
Наредба 5/2015 г. установява норма за арсен в риба 
от 5.00 mg/kg свежо тегло, което е и в сътветствие 
с норми на Европейския съюз (FAO/WHO, 2010a; 
FAO/WHO, 2010b). Количеството арсен определе-
но в рибните видове е под максимално допусти-
мите стойности на Наредба 5/2015, но е по-високо 
отколкото данните в научната литература. 

3.2. Живак (Hg)
Живакът е токсичен химичен елемент, широко 

използван в различни индустриални сектори, като 
производството на катализатори, амалгами, елек-
троди, лампи, батерии, термометри и други. 

Вследствие на своята все още широка употреба, 
мобилност и висока токсичност живакът причиня-
ва сериозно замърсяване на околната среда и затова 
е включен в почти всички законодателни докумен-
ти, свързани с качеството на живот. Във връзка с 
високите коефициенти на акумулация, в редица 
законодателни документи се поставят изисквания 
за наблюдение и контрол на концентрaции, надви-
шаващи не само домустимите, но и референтните 
концентрации (Младенова, 2013).

Веднъж попаднал в околната среда, живакът се 
включва в редица процеси на биотрансформации, 
миграция и биоакумулация. Основните химични 
форми, под които живакът се намира в околната 
среда, са елементен живак (Hg0), неорганични-
ят живак (iHg, Hg2+), монометилживак (MMHg, 
MeHg+, CH3Hg+) и диметилживак (DMHg, Me2Hg, 

CH3HgCH3) и в много по-ниски концентрации 
диетилживак (CH3СН2HgСН2CH3). В биологичния 
цикъл на живака тези форми се обменят в атмос-
ферната, водната и сухоземната околна среда.

В изследваните рибни образци общата концен-
трация на живакът е най-висока при трицоната от 
2014 г. (0.23 mg/kg w.w.) и най-ниска при чернокопа 
от 2014 г. (0.028 mg/kg w.w) (фигура 2). Макси-
мално допустимата концентрация на живак в риба 
за България е 0.5 mg/kg свежо тегло (Наредба 5, 
2015) както и според турският Кодекс по храните 
(Anonymous, 2008). Турският учен Tüzen (2009) 
определя съдържание на живак в някои видове 
риби от Черно море в границите 0.025-0.084 mg/kg 
свежо тегло. Във всички анализирани проби от нас 
съдържанието на живак е по-ниско от допустимите 
норми.

3.3. Никел (Ni)
Никелът е на 24-то място по разпространение 

елемент в земната кора. В околната среда Ni се 

среща предимно в комбинация с кислород или сяра 
под формата на оксиди или сулфиди. Никелът се 
отделя в атмосферата и при изгарянето на различни 
петролни продукти, на въглища от електроцентра-
лите и на различни битови отпадъци. Голяма част 
от никела, който се освобождава в околната среда, 
попада в почвата или морските седименти, където 
се свързва с желязо- или мангансъдържащи съеди-
нения. 

Той попада в човешкото тяло чрез вдишване 
на прахови частици, чрез питейната вода или при 
контакт на кожата с никелсъдържащи препарати. 
След попадането му в организма той се разпростра-
нява по цялото тяло, като се концентрира главно в 
бъбреците.

Съдържанието на никел в изследваните рибни 
видове е под максимално допустимата концентра-

Фигура 2. Обща концентрация на Hg в различни 
видове риба през периода на изледването

Фигура 3. Обща концентрация на Ni в различни 
видове риба през периода на изледването
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ция за Ni в месо от риба (0.5 mg/kg според Наредба 
5, 2015) и е в границите 0.02 mg/kg w.w. за карагьоз 
през 2015 г. до 0.13 mg/kg w.w. за кефал през 2015 
г. (фигура 3). Uluozlu et al (2007) определят стой-
ности за общата концентрация за Ni в интервала 
от 1.92 µg/g за рибния вид Merlangius merlangus до 
5.68 µg/g за рибния вид Mugil cephalus от Егейско 
море, Турция.

3.4. Олово (Pb)
От научна гледна точка един от най-често изуча-

ваните токсични елементи е оловото поради него-
вата токсикологична характеристика и специфичен 
път на попадане в околната среда. Оловото се 
образува в природата. То се среща там в свързано 
състояние, под формата на различни руди. Вслед-
ствие на антропогенна дейност попада в околната 
среда и причинява значителни замърсявания. Олов-

ните емисии в атмосферата се дължат на добавките 
в автомобилните горива използвани в близкото 
минало. През 1996 година Американската агенция 
по околна среда (US EPA) забранява използването 
му като добавка в петрола (US EPA, 1999). Някол-
ко години по-късно и Европейският съюз (ЕС) се 
присъединява към този мораториум с Европейската 
деректива 98/70/CE (ATSDR, 1999). 

Неговото съдържание във въздуха, водите и 
хранителните продукти (включително рибни про-
дукти) се следи постоянно (US EPA,1997). Олово 
се натрупва в чернодробната, бъбречна и мускулна 
тъкан на рибите. Акумулирането му в тези тъкани е 
предпоставка за дългосрочно замърсяване на съот-
ветния воден басейн . 

Големи количества олово в организма водят до 
намалено когнитивно развитие, влияят върху инте-
лектуалните способности при децата, повишават 
кръвното налягане и сърдечно-съдови заболявания 

при възрастните. Границите, в които варира този 
химичен елемент, в даденото изследване са от 0.05 
mg/kg w.w при кая от 2014 г. до 0.19 mg/kg w.w за 
карагьоз през 2015 г. (фигура 4). Според Регламент 
(ЕО) № 1881/2006 НА Европейската комисия от 19 
декември 2006 година за определяне на максимал-
но допустимите количества на някои замърсители 
в храните нормата за Pb в мускулно месо от риба, 
годни за консумация от човека е 0.3 mg/kg свеж 
продукт. За рибния вид карагьоз (2015 г.) стойност-
та на общата концентрация на олово се доближава 
до нормата от 0.3 mg/kg свеж продукт.

В предишни изследвания по българското Чер-
номорие (Станчева, 2013) за периода 2004-2007 г, 
стойностите за оловото за четири най-често консу-
мирани черноморски риби са в границите от 0.34 
до 0.72 mg/kg w.w., които са по-високи от насто-
ящите. В литературата се откриват даже и по-ви-
соки стойности от тези като например до 6.95 µg/g 
свежо тегло за рибни видове от залива Искендерун 
(Türkmen et al., 2005) и до 0.86 µg/g свежо тегло за 
различна морски продукти от Мраморно, Егейско 
и Средиземно море (Türkmen et al., 2008). Според 
турския Кодекс по храни (Anonymous, 2008) нор-
мата за Pb в морски риби е 1 mg/kg w.w. - стойност, 
по-висока от определената за страната ни като мак-
симално допустима.

4. ИЗВОДИ
Определени са концентрациите на четири ток-

сични химични елемента в шест масово консуми-
рани черноморски риби, като от тях с най-високи 
стойности се отличават As и Pb. Рибните видове 
трицона и кефал акумулират в по-голяма сте-
пен токсичните елементи, обект на анализ в това 
изследване, но в границите, определени от раз-
лични здравни организации както у нас, така и в 
Европейския съюз.

Резултатите от това проучване са сравнени с 
тези, извършени през по-раннен  период (2004-
2007) и показват по-ниски стойности. Настоящите 
данни могат да бъдат използвани като инструмент 
за химичен мониторинг за екологичното състоя-
ние на българската акватория на Черно море. В 
допълнение не съществува риск за здравето на 
населението при консумиране на анализираните 
риби, тъй като общата концентрация на As,Ni, Hg и 
Pb в изследваните рибни видове е под максимално 
установените нива от Министерството на здравее-
опазването и Европейския съюз.

Фигура 4. Обща  концентрация на Ni в различни 
видове риба през периода на изледването
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ЗАПАЗЕН ДОКУМЕНТ ОТ 
ПРЕДИ 113 ГОДИНИ СВИДЕ-
ТЕЛСТВА ЗА ОТКРИВАНЕТО 
НА БУРГАСКОТО ПРИСТА-
НИЩЕ
Янко Керемидчиев

Освобождението от турско робство заварва 
Бургаското пристанище в твърде прими-

тивно състояние с пет дървени скели - дълги около 
50-60 метра и на 3-4 метра дълбочина на водата 
в залива. Поради плитчините корабите спирали 
на около 1000 м от брега и стоката се пренасяла с 
мауни (големи лодки).

Бързорастящият морски трафик принуждава 
правителството да приеме на 21.01.1889 г. Закон 
за изграждане на ново пристанище. Проектът е 
изготвен от френския инженер Адолф Герард. 
Проведеният търг на 20.01.1894 г. е спечелен от 
белгийската фирма „Кас и Ликенс”, която започва 
изграждането, а го довършва френската фирма 
„Сосиете де Констуксион Батигноллес”. Строежът 
продължава от 1895 г. до 1903 г. и струва на държа-
вата 6 742 300 златни лева.

Откриването на пристанището се извършва в 
неделя - 18 май 1903 г. В програмата за тържестве-
ното откриване четем:

„На 18 май в 9 часът сутринта НЕГОВО ЦАР-
СКО ВИСИЧЕСТВО КНЯЗЪТ, придружен от Воен-
ната си свита, се качи на военния кораб Надежда”, 
в залива Порос.

Корабите на параплувните дружества ще при-
състват на отварянето, ще се наредят на откритото 
море и след като отдадат установените поздрави, 
ще придружат военния кораб „Надежда”.

Пред входа на пристанището Министърът на 
Обществените сгради, пътищата и съобщения-
та, придружен от персонала на постройката на 
пристанището, ще посрещне НЕГОВО ЦАРСКО 
ВИСОЧЕСТВО КНЯЗЪТ. След речта на Минис-
търа НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО ще обяви 
Бургаското пристанище открито за търговията.

Влизането на НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕ-
СТВО КНЯЗА в Бургаското пристанище ще бъде 
известено с топовни гърмежи и едновременно ще 
се издигнат знамената и декорациите по всички 
пристанищни съоръжения.

Военният кораб „Надежда” ще спре на примор-

ския кей, където ще се намират Г. Г. членовете на 
Дипломатическото и Консулското тяло, Министри-
те, Председателят и Подпредседателите на Народ-
ното събрание, Гражданската свита на НЕГОВО 
ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО, Духовенството, покане-
ните лица и представителите на местните власти.

На кея ще се намира почетната рота на 24 п. 
Черноморски полк. В 10 ч. ще се обслужи молебен, 
след което НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО 
КНЯЗЪТ, придружен от присъствующите лица, ще 
се отправи на вълнолома и ще положи възспомена-
телна плоча за постройката на пристанището.

В 12 ½ часът ще се даде банкет в градския пави-
лион.

Вечерта пристанището ще бъде илюминирано.”
Програмата била изпълнена блестящо. Новото 

Бургаско пристанище получава реални възмож-
ности за осъществяване на многостранни морски 
връзки на България с Европа и света, за реализи-
ране предвещаваните от проф. Константин Иречек 
светли перспективи за нашия град Бургас.
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ЗА МОРСКОТО КРЪЩАВА-
НЕ КАТО ТРАНСГРАНИЧЕН 
РИТУАЛ И КАТО АТРАКЦИЯ 
В КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ
Татяна Щерева

 

Мореплаването е старо почти колкото 
човешката история. Заедно с хилядолет-

ния моряшки опит от поколение на поколение се 
предават обичаи, вярвания и обреди, станали мор-
ски традиции. Голяма част от чара на моряшката 
професия се дължи именно на традициите.

В настоящия кратък текст ще акцентирам на 
един морски ритуал (морско кръщаване), който се 
заражда в епохата на Великите географски откри-
тия (ХV - ХVІІІ в.) и който по традиция се изпъл-
нява при преминаване на важни от гледна точка на 
навигацията топоси, но в последното десетилетие 
се изпълнява и като атракция в крайбрежни води.

В епохата на Великите географски открития 
се появило понятието екватор и от тогава датират 
първите сведения, че при пресичането на екватора 
мореплавателите - християни отслужвали меса, а 
моряците, които за първи път попадали в Южното 
полукълбо, получавали званието „рицари на море-
то”. Скоро обаче строгият религиозен обред започ-
нал да придобива по-светски характер. Появили се 
„дяволи”, „русалки”, „звездобройци”, кръщаването 
във водите на океана се пренесло на палубата по 
доста комичен начин и постепенно религиозно-
то чувство отстъпило място на жизнерадостното 
веселие, възхваляващо природата, за да стигне 
до днешния традиционен вид на празника, когато 
екипажът е свободен да измисля всякакви лудории 
с помощта на които „старите морски вълци” посве-
щават в моряшката професия по младите си колеги 
(Асадуров 1981:34).

Тъй като преминаването на екватора не е често 
явление, за да бъдат посветени в моряшката про-
фесия повече нови членове на екипажа, моряците 
започват да организират този специален ритуал 
при преминаване и на други, важни от гледна точка 
на навигацията топоси, като Гибралтар, Босфора, 
Дарданелите и пр., като по този начин отбелязват 
първото преодоляване на географското място от 
новодошлите в екипажа.

Според възможностите на кораба празникът се 
провежда по най-различни сценарии. Основният 

мотив е, че Нептун се е разгневил, защото в него-
вото царство са влезли „неофити“ - непокръстени 
моряци.

Задават се бури и вълнения, затова трябва всич-
ки да бъдат покръстени. Нептун се „качва“ на кора-
ба със свитата си; посрещат го най-тържествено и 
със страхопочитание, дори капитанът стои коле-
нопреклонно пред него. Започват процедури, които 
са така подбрани, че да се запомнят за цял живот.
Първо бръснене; вместо със сапун - със смес от 
грес и изгоряло машинно масло, после напудряне 
с брашно и парфюмиране с оцет и тогава следва 
обредното къпане в специално направения за слу-
чая басейн, където „акулите“ чакат нещастниците и 
не ги пускат на повърхността, докато не изпуснат и 
последното мехурче въздух от дробовете им. След 
много мъчения, вече пречистени и изкупили грехо-
вете си в земния свят, „неофитите“ са покръстени 
и стават поданици на бога на моретата, получават 
ново име (обикновено името на някое морско 
животно), за което Нептун им издава и съответното 
кръщелно свидетелство. Следва почерпка.

Сюжетът на ритуала е сбор от преработени „на 
място” знания, а целта - внасяне на празничност в 
еднообразното корабно ежедневие. Наред с весе-
лието обаче, той е натоварен и с функциите на 
посветителен обред, който се приема сериозно от 
моряшката колегия (Дечева 2008: 17).

Морското кръщаване е сред запомнящите се 
морски ритуали от всеки екипаж. Макар да има 
някои общи (неписани) правила, на всеки кораб 
изпълнението на ритуала си има своя специфика.

Ето какво споделя за морското кръщаване един от 
моите респонденти, работил като рулеви на кораб:

 „Обикновено, когато се минава Екватора, всич-
ки новодошли на кораба ги кръщавахме. Аз редов-
но играех ролята на Нептун. Един от екипажа се 
дегизираше като съпругата на Нептун - Амфитри-
та, и вървеше плътно до мен. Имахме и двама 
дяволи, които водят този, когото ще кръщаваме. 
Ритуалът се прави на палубата. Кръщавката започ-
ва със символично бръснене на кръщавания, после 
той трябва да се провре през спасителен пояс и 
тогава го поливат с вода (с корабния маркуч). Ако 
кораба има басейн, го хвърлят в басейна. Като го 
кръстят, старши камериерът в бяла куртка носи 
питие, за да почерпят кръщавания. А питието е 
морска вода. После кръщавания трябва да почерпи, 
че са му направили морско кръщаване. Не знам от 
кога съществува този ритуал, но се прави, за да се 
разнообрази делника на кораба, когато се пресича 
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екватора. С младоците на кораба се шегуваме, като 
им казвахме, че като наближим екватора, трябва да 
видим едни шамандури във водата, които трябва 
да раздалечим, че да мине кораба и после трябва 
отново да ги съберем. И младите се „хващаха” 
на тези приказки, защото за тях има още много 
„неизвестни” в морето. Но тъй като екватора не 
се минава много често, кръщавки правехме и на 
Гибралтарския проход, защото там се преминава 
от морето в океана.” (Й. Ш., 69 години, Варна, зап. 
Т. Щерева)

В сайта на „Морски вестник” от 29 май 2014 
г. в рубриката „Новини” е поместен материал за 
морско кръщаване на стажанти на борда на учебен 
ветроход „Калиакра”. От 1984 г. баркентината става 
учебен кораб за моряците не само от търговския, 
но и от военния флот на България. Първоначално е 
предназначена за обучението на курсанти от ВВМУ 
във Варна, сега тя приема на борда си кадети от цял 
свят, а от 2014 г. и първите си стажанти от Варнен-
ската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”. 
Учениците практикуват морската професия 25 дни 
на кораба по маршрут Варна - Новоросийск - Сочи 
- Констанца - Варна. За всяка група стажанти се 
организира морско кръщаване, часове преди бар-
кентината да акостира на Варненското пристанище. 
Ритуалът се провежда в съкратен вид: появяват се 
Нептун и свитата му и в тяхно присъствие всеки 
един от стажантите е подложен на изпитание, което 
включва скоростно преминаване през спасителен 
пояс, съпроводено с обилна струя студена вода от 
корабния маркуч. Всеки, преминал изпитанието, 
получава кръщелно свидетелство от Нептун.

Морското кръщаване на борда на учебен ветро-
ход „Калиакра” е пример за това как ритуалът се 
изпълнява при първо преодоляване на географско 
място от новодошлите в екипажа.

През последните години този ритуал се превръ-
ща много често и в атракция, която не е свързана с 
преминаване на географско място.

В периода 2010 - 2015 г. на борда на пасажерския 
кораб „Атанас Димитров” се организират морски 
кръщенета за деца. Корабът е използван за турис-
тически обиколки в морето край Варна. За децата 
се подготвят различни изненади, като издирване 
на карта със заровено морско съкровище, после те 
вадят съкровището от морето и накрая посрещат 
властелина на морската шир бог Нептун. Нептун 
пристига, за да раздаде на всяко дете кръщелно 
свидетелство с морско име. Тук ритуалът не е в 
традиционния си вид. Използва се само финалната 

му част за атракция на децата.
От 1992 г. до днес военният кораб „Капитан І 

ранг Димитър Добрев” прави арт круиз за гостите 
на кинофестивала „Любовта е лудост” през август 
по маршрута Варна - „Златни пясъци” и обратно. 
Екипажът на кораба организира за пасажерите 
морско кръщаване. За провеждането на ритуала на 
борда на кораба през 2010 г. ни дава информация 
електронната медия Moreto.net.

„ Нептун, повелителят на океаните и водните 
стихии, и секси русалка извършиха ритуално мор-
ско кръщене на американския посланик Джеймс 
Уорлик. "Ще има ли документ?", попита нетър-
пеливо дипломатът, докато продължаваше цере-
монията на борда на военния кораб "Капитан I 
ранг Димитър Добрев". Негово Превъзходителство 
беше прегледан от доктор, след това глътна на екс 
специална морска напитка от вино и ром преди 
Нептун да му даде благословия и новото славно 
име  Лаврак.

Екшънът се разигра по време на традиционния 
арт круиз на кинаджиите от фестивала "Любовта 
е лудост" по маршрута Варна - Златни пясъци и 
обратно. "Военните правят по-хубав театър от нас", 

Свидетелство за морско кръщаване
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похвали играта на екипажа големият актьор Нико-
ла Анастасов. Капитан III ранг Николай Стоилов 
влезе в ролята на древния морски бог. Около него 
щъкаха кръвожадни пирати и самият дявол. Доктор 
и бръснар подготвяха кръщелниците за ритуала…”

И още един пример за това как морското кръща-
ване се превръща в атракция. В сайта на Nova TV 
от 30.07.2011 г. четем за морско кръщаване, органи-
зирано на бургаския плаж за деца:

„В пълния си блясък владетелят на всички море-
та и води Нептун посети бургаския плаж. Той беше 
придружен от своите морски приятели и съпругата 
си Анфритрита. Най-щастливи от появата му бяха 
децата. В негова чест те се преобразиха в русалки, 
рибки и морски рицари. За морския празник бяха 
избрани Нептунеса и първи рицар. По традиция бе 
извършено морско кръщение. Всички деца получи-
ха имена на риби. Тази година богът на водата Неп-
тун зарадва своите приятели, като обеща морето да 
бъде без вълни, а водите му топли”.

Тук отново се говори за морско кръщаване, но 
всъщност се раздават само кръщелни свидетелства 
с морски имена.

Могат да бъдат приведени още редица примери 
за атрактивния вариант на този стар морски ритуал, 
тъй като той навлиза все повече в обществените 
морски изяви за развлечение.

Тези кратки бележки не претендират за все-
обхватност и пълнота на представената тема, те 
само насочват към по-общи изводи за различното 
осмисляне на морското кръщаване. Основната му 
функция на посветителен обред при преодоляване 
на географско място се запазва и се приема сери-
озно от моряшкото съсловие, но в същото време то 
намира своята изява и като атракция в крайбрежни 
води.
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Дечева 2008: М. Дечева. Трансгранични морски 
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   Й. Ш. (мъж), роден през 1945 във Варна, живее 
в гр. Варна, основно образование, работил, като 
рулеви на кораб.

7. Морето...
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САКРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
МОРСКОГО ГОРОДА
НИКОЛАЕВА
Историко-мифологический взгляд

Котляр Юрий Вадимович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории
Черноморского национального университета 
имени Петра Могилы

На сегодняшний день европейские страны 
бывшего Советского союза переживают 

возрождение духовной культуры. Святое и мир-
ское переплетаются друг с другом. И важную роль 
в этом процессе играют категории пространства и 
времени. Феномен сакральности этих категорий 
происходит из понимания сакрального вообще. 
"Сакральное - одна ширь" (по определению М. 
Елиаде), что свидетельствует о важности этого 
понятия для человеческой культуры. Сакральное 
"есть сильным и могущественным, так как оно 
реальное; оно деятельное, продолжительное [...]. 
Священное раскрывается во многих модальностях 
и на разных уровнях" [5; 148].

Сакральное время, как и сакральное простран-
ство, противостоят будничности. Все сакральное 
пространство символически мыслится как «центр 
мира», которое организовывает пространство и 
насыщает его содержанием. Центр пространства, 
таким образом, сливается с местом извечных 
откровений, которые лежат в основе общества. 
Поскольку эти сакральные места являются цен-
тром встречи космических сил, вертикальной осью 
мира, ячейкой, местом проявления божественного, 
легко понять, что для разных народов и тем более 
для разных культур, эти места (и связанные с 
ними мифические времена) разные. Осознание и 
восприятие человеком сакральности пространства 
формируется культурным наследием предков, кото-
рое на территории Украины было, к сожалению, 
фактически утеряно.

Новое прочтение опыта прошлого определяет 
древнюю культуру, как такую, которая способна к 
гармоническому сосуществованию с окружающим 
ее миром. Чем древнее культура, тем сложнее и 
непостижимее ее восприятие мира, которое резко 
отличается от доминирующей картины мира нача-
ла ХХІ века. Такая культура имеет название арха-
ической или же традиционной, а ее сущностным 
признаком, или же высшим достоянием, называ-

ют - "сакральное" ("священное"). Именно то, что 
характеризует традиционную культуру, - несвой-
ственно культуре современной. В связи с чем, чело-
вечество или пережило большинство катастроф 
ХХ века, или стало перед новыми проблемами. 
Вот почему, исследование духовной "сакральной" 
составляющей истории и культуры приобретает 
чрезвычайное значение для возвращения гармо-
ничности мира.

В последние годы наблюдается рост научного 
интереса к проблемам сакральности в Украине. 
Параллельно, существуют попытки восстановить 
значимость сакрального измерения в современном 
украинском обществе. На наш взгляд, актуальной 
является проблема осмысления сакрального куль-
турного наследия в Украине и на Николаевщине, 
в частности. Так как, украинское общество, в 
последние годы оказалось в ситуации постоянного 
кризиса, а его решение невозможно без осмысле-
ния собственного духовного наследия, поисков в 
нем тех ценностей, которые уже были однажды 
выявлены нашими предками и доказали свою кон-
структивность и жизнестойкость. Именно поэтому, 
проблеме сакральных мест Николаева и будет пос-
вященная наша статья.

Наш выбор изучения сакральных центров города 
Николаева объясняется тем, что они принадлежат к 
числу тех представлений, которые составляют наи-
более архаичные и самые глубокие основы чело-
веческого бытия. Для каждой культуры они все-
гда существуют как определенная этнокультурная 
модель существования в мире, которая отражает 
специфику связей человека с Миром. Эти предста-
вления не являются постоянными и претерпевают 
определенные изменения. К числу таких архетипов 
принадлежит и представление о сакральных цен-
трах - местах [6; 3-6].

Указанная проблема, в последнее время, заин-
тересовала многих исследователей. В 2000 году 
вышла книга Т.Фадеевой "Крым в сакральном 
пространстве" [15], которая посвящена исследова-
нию сакральной истории и географии полуострова 
и является замечательным примером "метафизи-
ческого краеведения". На Николаевщине также 
существует ряд авторов, которым небезразлична 
проблема сакральной истории и географии. Среди 
них нужно назвать работы В.Кулакова "Маєстат-
не місто чи сакральна місцевість?..." [11; 190-
192], а также И.Ивлевой "Сакральные топасы 
Николаева"[7; 221].

Культурно-географический образ каждой мест-
ности отличается от исторического видения тем, 
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что он является пространственным. Именно из 
идеи местности складывается идея города, которая 
заведомо задает ему функциональность. Поэтому 
Николаев не только город - корабелов, город - порт, 
но давний центр торговли или, даже, сакральный 
центр. В.Кулаков высказывает мысль, согласно 
которой Николаев - не просто город, а "местность 
сакральная, маестатная". Украинское слово "мае-
статность" означает отделенную в окружающей 
среде святую силу. В степных просторах Прибужья 
такие места благодаря географическому положе-
нию накапливали таинства прошлых лет [11; 190].

Географически Николаев возник на удобном 
полуострове - древнем распутье, где степные доро-
ги объединялись с речными путями. Однако, тран-
цедентно указанный полуостров - святое место. 
Если Земля существует в мифическом времени, 
воспринимая человека как повторение нового 
цикла, то река Южный Буг, плывя мифическим 
потоком сквозь наше коллективное сознание, сама 
становится проявлением внеисторического миро-
ощущения, которое присуще культуре каждого 
народа.

Не просто так, на территории Украины, уче-
ные определили три места, из которых наблюдали 
космос древние жители: Каменная Могила на реке 
Молочной, холмы близ Чернигова на Десне, и мест-
ность в районе Николаева на Буге [11; 190-191].

В культурно-историческом разнообразии города 
Николаева его значимой составной частью явля-
ется сакральное (священное). Эта сакральность 
заложена в топонимике города (Николаев) и его 
окружающих населенных пунктов: Богоявленск, 
Воскресенск, Троицкое, Богополье, Вознесенск. 
Даже целый район города Николаева, несмотря 
на многочисленные переименования, до сих пор 
в народе носит название "Спасское". Под этим 
названием известен обширный участок земли на 
западе Николаевского полуострова, который при-
легает к Бугскому лиману. Согласно ордеру князя 
Г.Потемкина №1065 от 27 августа 1789 г. данную 
территорию стали называть "Спасское" [10; 13].

Название было дано за Спасо-Николаевским 
мужским монастырем для отставных офицеров 
армии и флота, который Г.Потемкин собирался 
основать на этих землях (указ императрицы Екате-
рины ІІ от 6.07.1789) [10; 148]. Из того времени на 
планах, картах и других официальных документах 
местность стали называть Спасское Урочище, а 
в народе - Спасское. Здесь же в балке, находили-
сь несколько естественных источников (Спасские 

источники) с вкусной пресной водой, которые дли-
тельное время обеспечивали окружающий район 
питьевой водой. В наше время Спасские источники 
перестали функционировать, хотя были попытки 
провести от них водопровод, а неудачный проект 
проведения воды к городу положил начало назва-
нию целого района - "Сухой Фонтан" [7; 221].

В местности, которая прилегает к Спасскому, 
находится самый высокий холм на Николаевском 
полуострове, который получил название Спасский 
холм (высота 53 м. над уровнем моря). На холме 
в 1827 г. была построенная Морская астрономи-
ческая обсерватория [11]. Закладывая ее фунда-
мент, строители нашли странные каменные круги, 
которые археолог В.Никитин датирует серединой 
третьего тысячелетия до н. э. Эти кромлехи, т.е. 
круги из камня, напоминают обсерваторию бри-
танского Стоунхенджа. Британские ученые, дис-
кутируя почти полстолетия, пришли к выводу, 
что народ, который построил эти мегалитические 
сооружения, был происхождением с днепро-буг-
ского междуречья [11; 190-192]. А сами кромлехи 
в давние времена использовались для астрономи-
ческих наблюдений, а также выполняли функции 
ритуально-храмовых сооружений [16; 160].

На этой же территории находятся башня Мор-
ского оптического телеграфа и Шуховская водона-
порная башня городского водопровода. Улица возле 
Бугского лимана, которая выходила к Спасскому 
холму получила название Спасская. К понятию 
"Спасское" относится также современная площа-
дь, которая находится на перекрестке улиц Нико-
льской и Таврической. Раньше она носила назва-
ние Спасская. В наше время - это Шевченковский 
сквер, в котором находится памятник Т.Шевченко.

В начале ХХ веке территория официального 
Спасского существенно уменьшилась - урочище 
вырубали, дворец Г.Потемкина уничтожили, а наз-
вание Спасское была заменено названием Яхт-клуб 
[7; 221].

Таким образом, мы имеем первый сакральный 
центр Николаева - "Спасский" с характерным цен-
тральным местом - курганом-холмом-обсерватори-
ей. Его возраст как сакрального центра не меньше 
5,5 тысяч лет.

Бесспорно, вторым сакральным центром Нико-
лаева является местность под названием "Дикий 
Сад". Это древнее городище периода финальной 
бронзы (общая площадь свыше 3 га). Оно было 
зафиксировано археологом и краеведом Т. Камин-
ским в конце 1920-х гг. на высокой террасе левого 
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берега р. Ингул на месте ее слияния с р. Южный 
Буг, в нескольких кварталах от исторического цен-
тра Николаева. Регулярные раскопки городища, 
под руководством кандидата исторических наук 
Ю.Гребенникова и К.Горбенка, дали возможность 
накопить значительный историко-археологический 
материал. Он дает возможность сделать обобщения 
относительно разных аспектов жизнедеятельности 
населения региона. Сравнительный анализ архео-
логического материала, позволяет утверждать, что 
городище "Дикий Сад" возникло в конце XІІІ века 
до н.э. и существовало до конца X века до н.э. Этот 
вывод подтверждают и абсолютные даты, которые 
были сделаны в Киевской радиоуглеродной лабора-
тории М.Ковалюхом [1; 217-220].

Во время раскопок городища были зафикси-
рованы десятки тысяч фрагментов керамической 
посуды, каменные, бронзовые, костяные предметы 
и вещи ритуально-культового характера - антропо-
морфные стелы, макеты фаллосов, человеческие 
черепа.

Религиозные сооружения городища "Дикий 
Сад", которое принадлежит к Белозерской археоло-
гической культуре по конфигурации, внутреннему 
устройству и артефактам отличается от извест-
ных стандартов, и представляют собой уникальное 
явление, которое является специфической осо-
бенностью Степного Побужья и всего Северо-За-
падного Причерноморья [2; 338-343].

К ритуально-культовым сооружениям в поселе-
нии «Дикий Сад» относится ряд помещений и пан-
дус, который прилегает к нему. Наличие большого 
количества костров и особенности конструкции 
дают возможность предположить, что с помощью 
пандуса жители поселения отправляли ритуал, свя-
занный с культом Огня - Солнца. Во время ритуала 
он выполнял функцию культового подъема для 
специальной процессии, а в помещении №3 про-
исходило основное религиозное действо. Данный 
принцип, является универсальным, и использовал-
ся в древности разными народами.

Также, в ряде помещений были найдены спе-
цифические камни, которые могли использоваться 
для ритуальных целей [13; 152-154]. Этому явле-
нию мы находим подтверждение у народов древне-
го мира - греков, семитов, африканцев, европейцев 
[4; 344-361, 17; 24-27].

Важными ритуально-культовыми сооружения-
ми являются найденные стелы. Помещение №13 
исполняло роль культового центра, где на открытой 
площадке северной части проводили обряды жерт-

воприношения, в ямах восточной части отправляли 
похоронный ритуал, а в западной части перед боль-
шой стелой (прообраз Божества) - поминальный и 
молитвенный ритуалы [12; 320-328].

Учитывая, все сказанное выше, мы можем кон-
статировать факт относительно существования еще 
одного сакрального центра на территории Нико-
лаева - "Дикого Сада", который кроме торгово-хо-
зяйственных функций исполнял роль святилища. 
Жрецы центра контролировали с полуострова, соз-
данного двумя реками, торговые пути вдоль рек 
Ингула и Южного Буга, а также осуществляли 
жертвоприношения. Возраст второго сакрального 
центра - больше 3 тыс. лет.

Тем не менее, на территории Николаева сущест-
вует третий сакральный центр, который начал 
развиваться в связи с новым заселением города 
Николаева немного больше 200 лет тому назад. 
"Спасское" и "Дикий Сад" в некоторой мере поте-
ряли свое духовное значение, когда население ушло 
из этих мест, но энергетика центров продолжала 
активно влиять на ход исторических событий.

Попробуем определить, каким условиям должен 
отвечать новый энергетический центр. Во-первых, 
он должен быть достаточно большим - несколько 
гектаров. Во-вторых - эта территория не должна 
иметь большого количества постоянного населе-
ния. В-третьих, здесь должны происходить знако-
вые исторические события, которые могут носить 
как положительный, так и отрицательный харак-
тер (вспомним человеческие жертвоприношения, 
характерные для первых двух центров). В-четвер-
тых, на этой территории должны существовать 
культовые сооружения и связанные с ними центры 
образования. В-пятых, данная территория должна 
нести невидимый ореол святости и таинствен-
ности.

Попробуем определить, какая современная часть 
города Николаева отвечает указанным требовани-
ям. Большую, незаселенную постоянными жителя-
ми территорию занимает бывшая Адмиралтейская 
площадь (площадь Коммунаров), район корпусов 
современного Черноморского государственного 
университета имени Петра Могилы, парк имени 
Г.Петровского, частично территория городской 
больницы на ул. Володарского. Это достаточно 
большая территория с минимальным количеством 
постоянного населения.

Относительно знаковых исторических событий 
(с элементами жертвоприношения) - это расстрел 
21 ноября 1919 г. по приказу генерала Я.Слащева 
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61-го жителя Николаева. Их, позже, назвали ком-
мунарами, хотя большинство расстрелянных к ком-
мунарам не имели никакого отношения. Расстрел 
состоялся на территории площади возле стены 
Адмиралтейства [10; 75].

Теперь, о культовых и образовательных соору-
жениях. На месте современного главного корпу-
са Черноморского государственного университета 
имени Петра Могилы находилась Свято-Никольская 
церковь 58-го пехотного Пражского полка. 21 дека-
бря 1898 г. церковь была освящена и получила 
название в честь покровителя Николаева - святого 
Николая Мирликийского. Хотя на старых планах 
Николаева она называлась Армейской. Община 
Свято-Никольской церкви была самой многочис-
ленной в городе [18].

Со временем, при церкви было создано Свя-
то-Никольское братство. Его устав утвердили 8 
марта 1907 г., а официальное открытие состоялось 
6 августа того же года. Всеми делами братства 
занимался совет из 10 выборных лиц. В конце 1908 
г. в братстве числилось 128 почетных членов, 86 
действительных и 28 кандидатов. Братство зани-
малось просветительской деятельностью, которая 
проявлялась в проведении бесед и лекций на исто-
рические темы. Для желающих действовал чита-
льный зал на 30 мест [3; 48-50].

В 1935 году полковая Свято-Никольская церковь 
была закрыта и разрушена, несмотря на металли-
ческий забор, вмурованный в каменные столбы. 
Советская власть поставила на храме свое клеймо: 
“логово идеологически вражеских антисоветских 
элементов” и “препятствие для трудящихся веду-
щих предприятий” [9; 79-89].

Кроме полковой Свято-Никольской церкви, в 
этом же районе действовала Леонидо-Феодосиев-
ская церковь (ул. Володарского, 4) - храм, который 
был построен последним перед революцией и 
освящен в 1916 г. Сегодня жители Николаева знают 
этот храм под названием церкви Пантелеймона 
Целителя [3; 106].

Кроме православных храмов, на этой же тер-
ритории существовала мусульманская мечеть. 19 
февраля 1862 г. было предоставлено Высочайшее 
разрешение на строительство мечети. На осно-
ве указанного разрешения, Главным Командиром 
Николаевского порта было выданное открытое 
письмо от 22 июня 1862 г. за №540 для общины 
военных магометан в том, что «казенное место, 
которое находится в Адмиралтейской части горо-
да Николаева в 107 квартале под №3809 (бывшая 

женская больница) площадью в 657 квадратных 
саженей, передано в собственность магометан для 
строительства в этом городе мечети». В 1870 г. все 
работы по строительству и обустройству мече-
ти были закончены. Духовные требы выполнял 
имам Замалетдинов. Согласно «Акту обследования 
татарской мечети архитектором-консультантом в 
делах архитектуры при СМ УССР Д.Криворучко» 
от 17 августа 1946 г., мечеть была разобрана в 20-х 
гг. ХХ века, а минарет, который остался, находился 
в запущенном состоянии. В «Списке памятни-
ков архитектуры, что взяты под государственную 
охрану по Николаевской области», утвержденному 
согласно постановлению исполкома Николаевского 
областного Совета депутатов трудящихся от 23 
сентября 1946 г. за №6377, значится минарет татар-
ской мечети (руины) [14; 125-127].

Еще одним завершающим штрихом относите-
льно культовых сооружений, есть недавнее появ-
ление возле главного корпуса Черноморского госу-
дарственного университета имени Петра Могилы 
небольшой часовенки, которая также свидете-
льствует о значительной духовности и святости 
этого места.

Духовность всегда тесно связана с образованием. 
Прообразом учебного заведения была просветите-
льская деятельность Свято-Никольского братства. В 
конце XIX - в начале XX века в Николаеве получили 
развитие городские начальные училища (школы). 
На 1915 г. их насчитывалось 28, наиболее попу-
лярные были названы в честь А.Пушкина, М. Лер-
монтова, В.Жуковского, Н.Гоголя и М.Ломоносова. 
Помещение последнего училища сохранилось и 
по сей день. Сейчас в отреставрированном Ломо-
носовском корпусе находятся ректорат и зал засе-
даний Ученого совета ЧДУ имени Петра Могилы. 
В 1920 г. на существующей материальной базе 
портовой школы и Ломоносовского училища была 
организована школа ФЗУ, которую в 1940 г. реор-
ганизовали в ремесленное училище №2. В годы 
Великой Отечественной войны училище вместе с 
судостроительным заводом было эвакуировано в 
Астрахань. По возвращении в 1944 г. в Николаев, 
было проведено несколько переименований, а со 
временем учреждение превратили в ПТУ №19. В 
начале XXI века училище вошло в состав НГГУ 
имени Петра Могилы [8].

На прилегающей территории также находятся 
учебные заведения: международный университет 
развития человека "Украина", историко-правовой 
институт Николаевского государственного универ-
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ситета им. В.Сухомлинского, Николаевский област-
ной муниципальный коллегиум.

И, наконец, об ореоле таинственности. Таин-
ственность в Николаеве чаще всего связывают 
с катакомбами или подземельями. Старожилы 
утверждают, что в прошлом, в районе нынеш-
него Яхт-клуба, во времена турецкого господ-
ства, находился административный центр, который 
был соединен подземным туннелем с духовным 
центром - мечетью, расположенной в противопо-
ложном конце города, на расстоянии свыше 3-х 
км. От духовного центра сохранился до сих пор 
минарет и замурованный подземный ход, который 
находится в районе парка имени Г.Петровского. 
"Между улицами Володарского и Аптекарской, 
в существующих флотских казармах есть дву-
хъярусные подвальные помещения, из которых 
начинаются подземные туннели в сторону улицы 
Адмиральской к заводу им. 61 Коммунара и реки 
Ингул. Выявлены три входа по ул. Адмиральской 
подтверждают подземную связь туннелей между 
домом флота, флотскими казармами и речной прис-
танью (Сухой фонтан) на расстоянии 3,8 км". Дан-
ная цитата подтверждается сведениями археолога 
В.Никитина. На территории современного Черно-
морского государственного университета имени 
Петра Могилы также есть вход в подземелье. Так 
что святость и таинственность этого места также 
отвечает сакральным параметрам.

Поэтому, мы можем говорить о существовании 
третьего сакрального центра - Адмиралтейского, 
возраст которого не меньше 200 лет.

Таким образом, на территории Николаева исто-
рически и духовно сформировалось три сакра-
льных центра: "Спасский ", "Дикий Сад" и " Адми-
ралтейский". Каждый из них выполнял важную 
ритуально-научно-культурную роль в разных эта-
пах существования человеческой цивилизации на 
территории современного Николаева. Каждый из 
этих центров занимал достаточно большую терри-
торию - несколько гектаров, которая была насыще-
на положительной энергетикой. В каждом из этих 
сакральных центров можно выделить единое свя-
тое место, которое аккумулировало энергию, а воз-
можно и сохраняло информацию о научных знани-
ях прошлых эпох. В Спасском сакральном центре 
- это Спасский холм, где были найдены кромлехи, 
и сейчас находится здание обсерватории. В "Диком 
Саду" - это помещения №3, 13 и пандус, которые 
исполняли роль культового центра. В Адмиралтей-
ском сакральном центре - это Свято-Никольская 

церковь 58-го пехотного Пражского полка.
Каждый народ имеет собственную местность, 

на которой ему Богом дано утвердиться. Такой 
местностью для Николаева ХІХ - первой трети ХХ 
ст. был Адмиралтейский сакральный центр и его 
самое святое место - Свято-Николаевская церковь 
58-го пехотного Пражского полка. Возрождение 
этого сакрального центра духовности и образова-
ния началось в конце ХХ - в начале ХХІ столетие в 
стенах Черноморского государственного универси-
тета имени Петра Могилы.
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ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ - 
ОСНОВНОЙ НЕКТАРОПЫ-
ЛЬЦЕНОС ЧУВАШИИ
И.М. Селиванов, доктор биологических наук, про-
фессор, ректор АНПОО "Академия технологии и 
управления", Новочебоксарск
А.И. Скворцов, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, Чебоксары
В.Г. Семенов, доктор биологических наук, про-
фессор, профессор кафедры морфологии акушер-
ства и терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, 
Чебоксары

Введение
В Чувашской Республике насчитывается 

более 160 видов энтомофильных растений, из них 
около 1/3 можно отнести к числу основных. Веду-
щий среди основных нектаропыльценосов – это 
липа мелколистная – "вěтě çулçǎллǎ çǎка" – растет 
до 400 лет до высоты 25…30 м. Средний срок 
начала цветения – 1 июля (14 июня – 1965 г. и 17 
июля – 1976 г.). В благоприятный по нектаровыде-
лению год с 1 га насаждений мелколистной липы 
пчелы могут собрать 500…1000 кг цветочного и 
300…500 кг падевого меда. Но на равнинной мест-
ности такие годы бывают один раз в 5…6 лет, а 
на пересеченных участках с глубокими оврагами 
– значительно чаще. В другие годы взяток с липы 
может быть средним или слабой силы. Лет 50…60 
назад максимальные медосборы наблюдались чаще 
– один раз в 3…5 лет. Связано это с уменьшением 
среднего возраста липняков с 65 до 54 лет и более 
частым их поражением листогрызущими вредите-
лями [2, 3].

Установлено, что в районе средней Волги нек-
тарная спелость мелколистной липы наступает в 
возрасте 70…90 лет и продолжается, незначите-
льно снижаясь, до 100…110 лет. Следовательно, 
лесосечные работы в липняках следует проводить 
только при достижении ими 90-летнего возраста. 
Раньше липу рубили в возрасте 81…90 лет. Но 
лесные работники ее рубят значительно раньше. 
Желательно отодвинуть начало этого мероприятия 
еще на 15…20 лет. Не случайно известный специ-
алист по липе П.А. Соколов советует приступать 
к рубке липы по достижении деревьями возраста 
91…100 лет.

Цель настоящей работы

Разработать систему мероприятий по сохране-
нию мелколистной липы, приумножению посадкой 
и прививкой на припасечных участках интродуци-
рованных видов лип и производству монофлерного 
липового меда на пасеках Чувашии.

Материал и методы исследований
Влияние нектаровыделения липой мелколист-

ной и интродуцированными видами лип (круп-
нолистной, амурской, маньчжурской) изучали в 
зоне продуктивного медосбора на припасечных 
участках ООО "Пчеловодческое" Красноармейско-
го района Чувашской Республики, на стационар-
ной пасеке Чувашского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Россельхозакаде-
мии. Периодически вели фенологическое наблю-
дение за цветением и выделением нектара всех 
видов лип и ежедневно записывали в рабочем жур-
нале учета и накопления первичных материалов 
научно-исследовательской работы о проведенных 
опытах. Для проведения исследований форми-
ровали 2 группы по 10 семей пчел по принципу 
групп-аналогов. Опытная группа содержалась на 
пасеке ООО "Пчеловодческое", где произрастают 
сплошные массивы липы мелколистной и дру-
гие интродуцированные виды лип, а контрольная 
группа семей находилась на стационарной пасеке 
Чувашского НИИСХ в лесостепной зоне без липо-
вых массивов. Все пчелиные семьи содержались в 
равных условиях ухода и содержания.

Результаты исследований
Основной нектаропыльценос в Чувашской Рес-

публике – это липа мелколистная, от общего коли-
чества нектарозапаса на ее долю приходится более 
70 %. В Ядринском, Красночетайском, Шумер-
линском, Ибресинском, Порецком, Алатырском 
районах Чувашии в основном липа мелколистная 
обеспечивает пчел главным медосбором. Однако 
за последние 80-90 лет площади под липняками в 
таких районах, как Красноармейский, Аликовский, 
Цивильский, Чебоксарский и др. резко сократи-
лись, то есть беспощадно вырубались на дрова и 
пиломатериалы. Известно, что на территории Чува-
шии если в 1926 году насчитывалось 100,8 тыс. га 
липовых насаждений, то на сегодняшний день по 
данным лесного фонда республики имеется лишь 
58,8 тыс. га.

Следует отметить, что липа мелколистная очень 
капризный нектаропыльценос. Нектаропродуктив-
ность липы, как и у других растений, тесно связана 
с температурой воздуха, интенсивностью осве-
щения, влажностью воздуха и почвы, возрастом 
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и плотностью древостоя. Если во время цветения 
липы подует суховей или холодный северный и 
северо-восточный ветер, или пройдет сильный 
дождь, в большинстве случаев медосбор немедлен-
но обрывается, а ливень может полностью уничто-
жить распустившиеся цветы.

Однако похолодание и северные ветры не все-
гда могут прервать нектаровыделение. Пример 
тому – 1997 г., когда на 9-й день цветения липы в 
связи с переходом ветра на север температура воз-
духа резко понизилась. В утренние и дневные часы 
она не поднималась выше 11 и 18,5°С. Несмотря 
на это, липа продолжала продуцировать нектар в 
прежнем объеме. Контрольный улей ежедневно 
показывал 3-5,9 кг привеса. Объясняется это тем, 
что до начала и в первой половине цветения гла-
вного медоноса стояла солнечная и теплая погода 
с температурой воздуха 16-29°С. В литературе есть 
сообщения, что липа может продуцировать нектар 
в холодную погоду. По данным Р.Бойтлера, липа 
сильно выделяла нектар, когда ночная температура 
воздуха сохранялась на уровне 7°С [1].

Но все же, наибольшее нектаровыделение быва-
ет в теплую солнечную погоду при южном и юго-
западном ветре, когда ночи теплые. Наблюдения 
показывают, что в средней полосе в период цвете-
ния липы преобладают солнечные дни: в среднем 
из 14 дней 11 солнечных и 2-3 дня дождливых, т.е. 
света и влаги в основном липе хватает, но не хва-
тает тепла. По утверждению большинства ученых, 
оптимальная температура для выделения макси-
мального количества нектара липой составляет 
24-26°С, т.е. в среднем 25°С. В Чувашии же в пери-
од цветения липы среднесуточная температура 
воздуха стоит на уровне 20°С (точнее 19,6°). Выхо-
дит, обильную продукцию нектара можно ожидать 
лишь в те годы, когда среднесуточная температура 
поднимается до оптимального уровня. Однако это, 
как уже было сказано, далеко не так. Липа может 
продуцировать нектар обильно и при 17,5-24°С. 
Очевидно, размах колебаний оптимальной темпе-
ратуры для липы велик – 20-25° и даже 17,5-26°С: 
главная причина здесь заключена не в оптимальной 
температуре вообще, а в разнице между макси-
мальной дневной и вечерней или ночной темпе-
ратурами, в чем можно убедиться при детальном 
анализе наблюдений 1976, 1988 и 1997 гг.

В 1976 г. до начала цветения липы почти еже-
дневно шли дожди. После зацветания липы оса-
дков не было, ночи были теплые. В большинстве 
случаев утренние часы (7.00 ч) температура возду-

ха поддерживалась на уровне 15-17°С, а дневная 
максимальная – 23-25°С.

В 1988 г. насыщенность почвы влагой и состо-
яние липовых насаждений были почти такими же, 
что и в 1976 г., т.е. и в том и в другом случае липа 
не страдала от недостатков воды и не была подвер-
жена нападку вредителей. Разница между утрен-
ней и среднесуточной температурами также была 
одинаковой – 5°С. Однако результаты получились 
разные: в 1988 г. пчелы собрали с липы товарного 
меда в 1,8 раза меньше, чем в рекордном 1976 г. 
(85,8 кг на семью). Причина тому – увеличение раз-
ницы между средней оптимальной (25°С) и макси-
мальной дневной температурами. В первом случае 
она составила 1,4оС, а во втором – около 5°С. Как 
показали наблюдения, разрыв между средней опти-
мальной и максимальной дневной температурами 
воздуха, а также между ночной и среднесуточной в 
пределах 5°С, по-видимому, способствует лучшему 
выделению нектара, чем тогда, когда эта разница 
равна всего 1,4°С. Но слишком большой разрыв – 
8-9°С – также нежелателен. 

Наши расчеты показывают, что снижение сред-
несуточной температуры воздуха в период цве-
тения липы на один градус может снизить медо-
продуктивность на 1,5-2 кг, уменьшение этого 
показателя в целом за июнь на одну величину 
может уменьшить сбор меда на 3,5 кг в расчете на 
1 пчелиную семью. При этом смена прохладных 
ночей теплыми днями, видимо, лучше для секре-
ции нектара, чем ровная температура. Не потому 
ли одни и те же растения, но произрастающие в 
разных климатических зонах, выделяют далеко 
не одинаковое количество нектара в расчете на 
1 цветок. Известно, что цветки иван-чая на юге 
выделяют нектара меньше, чем на севере. Казало-
сь бы, наоборот, нектаропродуктивность растений 
должна быть выше на юге, где много тепла, солн-
ца, плодородной почвы. Основная причина такого 
различия, очевидно, опять-таки в разнице дневных 
и ночных температур. На юге это различие не так 
велико, как на севере.

При оптимальной освещенности, наличии тепла, 
питания и влаги интенсивно протекают процессы 
фотосинтеза и нектарообразования. Цветки липы 
на освещенной солнцем части кроны выделяют 
в 2,5-3,0 раза больше нектара, чем на затененной 
стороне, а содержание сахара в нектаре цветков 
липы, полностью освещенной, на 4,6-5,0% больше, 
чем в тени [6]. Это потому, что в высокополнотных 
насаждениях деревья имеют затененную с боков 

8. Морето...
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крону и постоянно испытывают световой голод. 
У таких деревьев образуются цветки лишь на вер-
хушке. В низкополнотных древостях или у одиноко 
растущих деревьев, цветущих, как правило, почти 
ежегодно, цветки более обильно и интенсивно 
выделяют нектар. Максимальное выделение нек-
тара происходит при освещенности в 3000-5000 лк 
[7]. Увеличение нектаропродуктивности цветков 
находится в прямой зависимости от возрастания 
общей поверхности листьев. Кроме того, липы с 
высоким содержанием крахмала в цветках выде-
ляют нектара больше, чем с низким. Эту зависи-
мость в свое время Н.Е. Писецкая и Е. Стародубцев 
предложили использовать для составления прог-
ноза медосбора в качестве объективного показа-
теля подготовленности деревьев к нектаровыделе-
нию. Ими установлено, что в тканях ярко-зеленых 
прицветников, богатых хлорофиллом, крахмала 
накапливается значительно больше, чем в бледно-
зеленых. Особенно отчетливо это различие прояв-
ляется в конце дня [8].

Теплые сутки и хорошее освещение растений 
солнцем благоприятно влияют на выделение нек-
тара обычно тогда, когда воздух и почва доста-
точно увлажнены. Благоприятная относительная 
влажность воздуха для липы – 80-90%. Однако 
Е.С. Мурахтанов считает, что для максимального 
выделения нектара достаточно иметь относитель-
ную влажность воздуха 60-74% [6]. С этим трудно 
согласиться, ибо в условиях Чувашии липа лучше 
нектароносит при более высокой влажности возду-
ха. Недаром на пасеках, расположенных в районах 
с преобладанием туманов в ночные и утренние 
часы, пчеловоды получают более высокие медо-
сборы.

Сбор меда с липы зависит также от места рас-
положения пасеки в липняках. На пересеченной 
местности с глубокими оврагами пчеловоды полу-
чают стабильные медосборы. На южных склонах 
растения выделяют нектара больше, чем на север-
ных или на равнине. В начале липа зацветает на 
возвышенных местах, а затем все ниже по склонам. 
Цветение начинается на южных, затем на западных, 
восточных, а в последующем на северных склонах. 
В итоге продолжительность цветения липы удли-
няется на 6-7 дней и увеличивается медосбор.

Выделение нектара тесно связано с возрастом 
липы. Е.С. Мурахтанов установил, что в районе 
Средней Волги нектарная спелость липы, т.е. пери-
од максимального нектаровыделения, наступает в 
возрасте 70-90 лет и продолжается, незначительно 

снижаясь, почти до 100-110 лет [4, 5]. В этом же 
возрасте липа достигает хозяйственной, техни-
ческой и порослевой спелости. Несмотря на это, 
до недавнего времени лесоводы липу рубили в 
возрасте 61-70 лет, тем самым наносили огромный 
вред не только лесному хозяйству, но и пчеловод-
ству. Недаром известный ученый-лесовод академик 
МАНЭБ П.А. Соколов советует рубить липу только 
при достижении 90-101 лет [9, 10]. 

В 1997 году Комитет по лесному хозяйству 
Чувашской Республики распорядился проводить 
лесосечные работы в липовых насаждениях при 
достижении 80-летнего возраста. Это тоже рано. 
Желательно отодвинуть начало этого мероприятия 
еще на 20-30 лет.

Уровень медосбора с липы оказывает сущест-
венное влияние на среднереспубликанский товар-
ный выход меда. Коэффициент корреляции между 
этими показателями составляет г = 0,7. В иные 
годы липа вовсе не выделяет нектара. Например, 
за 25 лет наблюдений в течение 9 лет (1974-1975, 
1977-1981, 1992 и 1993 гг.) она почти не продуци-
ровала нектара, хотя в период ее цветения контро-
льный улей показывал привес от 1,2 до 11,3 кг. Этот 
нектар пчелы собрали, очевидно, с других медо-
носов. В 1992-1993 гг. липа совершенно не выде-
ляла нектара. Причиной тому послужило бурное 
размножение листогрызущих вредителей. Сухое 
жаркое лето 1991 г. и теплая зима способствовали 
массовому распространению боярышниковой и 
зеленой дубовой листовертки. Они поразили не 
только дубравы, но почти полностью уничтожили 
цветы и листья у липы в лесах Чувашии, Марий 
Эл и Татарстана. В то же время в городах и насе-
ленных пунктах вредителей на липе не было. Сле-
довательно, липу можно защитить от вредителей 
путем посадки ее отдельными островками среди 
берез и хвойных пород. Такая же тенденция сохра-
няется в естественных условиях. Леса Республики 
Марий Эл богаты хвойными породами. Например, 
в 1993 г. они составляли 54% от общего количе-
ства покрытых лесом площадей, а в Чувашии этот 
показатель не превышает 30%. Видимо, поэтому в 
1992-1993 гг. марийские липняки меньше поража-
лись листогрызущими вредителями, чем таковые в 
лесах Чувашии.

Можно предполагать, что липовые насаждения 
ежегодно могут обеспечить пчел и других насе-
комых обильным количеством нектара, если они 
размещены на пересеченной местности и разно-
родны по видовому составу. Поэтому опытные 
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пчеловоды располагают пасеку на неровном участ-
ке, сажают вокруг пасеки, помимо мелколистной, 
липу крупнолистную, сибирскую, маньчжурскую и 
амурскую. Сравнительный экономический анализ 
медоносных растений позволяет предполагать, что 
совместное выращивание разновидных лип может 
стабилизировать медосборы и повысить прибы-
льность пчеловодческих хозяйств на долгие годы. 
Ведь одни и те же липы почти без ухода и внесения 
удобрений могут продуцировать нектар в течение 
100 и более лет. Поэтому выращенные человеком 
искусственные липняки (даже монофлёрные) при-
носят ощутимый доход. Наши расчёты показывают, 
что 1 га мелколистных липняков, размещённых на 
пересечённой местности, ежегодно может давать 
прибыль более 100 тыс. рублей. За последние 10 
лет в медовом запасе республики существенных 
изменений не произошло. Всё же количество выде-
ленного продуктивного нектара увеличилось на 
59,6 т или на 0,51%, что связано с повышением 
возраста липовых насаждений.

Структура нектароносных ресурсов Чувашии 
представлена в табл. 1.
Таблица 1 - Структура нектароносных ресурсов 
Чувашии, 2007

Из представленной таблицы видно, что в медо-
вом запасе лесного фонда липа относится к числу 
главного медоноса, которая дает 14540 т или 77,3% 
от запасов меда всего лесного фонда. 

Заключение
Предлагаем научно-обоснованную систему 

мероприятий по сохранению липы мелколистной.
1. С целью увеличения медосбора с липы пасе-

ки следует размещать в липняках на пересеченной 
местности с глубокими оврагами.

2. Ежегодно сажать вокруг пасеки, помимо 
мелколистной, липу крупнолистную, сибирскую, 
мньчжурскую, амурскую и др.

3. С целью защиты пчел от листоцветогрызущих 
вредителей разновидности лип следует сажать в 

зоне продуктивного медосбора отдельными остро-
вками среди хвойных пород.

4. Для эффективного медосбора с липовых 
массивов на пасеке постоянно содержать сильные 
высокопродуктивные пчелиные семьи. К тому же 
для создания к главному медосбору семей-медови-
ков формировать с весны искусственные отводки с 
сеголетними матками-помощницами. 

5. Экономический анализ нектаропыльценос-
ной флоры позволяет предполагать, что совмест-
ное выращивание разновидных лип стабилизирует 
медосборы и повысит прибыльность пчеловодче-
ских хозяйств на долгие годы.
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ФИЛОСОФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Петров Николай Валерьянович, аспирант Мордов-
ского государственного университета им. П.Н. 
Огарёва, Россия, Республика Саранск
Махоткина Наталия Ивановна, кандидат фило-
софских наук, доцент Автономной некоммерче-
ской профессиональной образовательной организа-
ции "Академия технологии и управления", Россия, 
Чувашская Республика

Переход экономики России на рыночные 
отношения выявил некоторые проблемы, 

которые можно отнести как к общему состоянию 
российской системы образования, так и к про-
фессиональной школе. 

Быстро меняющаяся конъюнктура рынка; его 
неравномерная насыщенность: дефицит одних спе-
циалистов, при избытке других; неустойчивый 
спрос на специалистов со стороны работодате-
лей; ликвидация государственного регулирования 
рынка труда и распределения выпускников; уси-
ление конкуренции вследствие увеличения числа 
негосударственных образовательных учреждений и 
расширение платного образования; низкая эффек-
тивность образовательных процессов вследствие 
использования старевших методик обучения, все 
это предопределяет пересмотр подходов к управле-
нию качеством современного образования. 

Решение этой масштабной задачи требует про 
ведения рассчитанных на длительную перспек-
тиву мероприятий, которые не всегда могут быть 
ограничены рамками систем образования. В част-
ности, необходимо предусмотреть возможность 
адаптации образовательных программ и получае-
мых в результате их выполнения квалификаций к 
требованиям мирового рынков труда; расширить 
обучение на основных мировых языках; улучшить 
образовательный менеджмент информационную 
деятельность и маркетинг; содействовать мобиль-
ности студентов и научно-педагогических работни-
ков и их трудоустройству. 

Но особое значение для повышения конку-
рентоспособности российского профессионально-
го образования имеет, разумеется, улучшение его 
качества, поэтому в ближайшие годы предполагае-

тся, прежде всего, всемерно сочетать образование и 
научные исследования, обновлять образовательные 
программы и профессиональное образование в 
целом с учетом современного состояния науки, 
научных представлений о мире и практики. 

В организационном плане ключевая роль долж-
на отводиться разработке и использованию вза-
имоприемлемых критериев и механизмов для оцен-
ки и подтверждения качества профессионального 
образования некоторые элементы которой прису-
тствуют в эффективно функционирующих наци-
ональных системах оценки качества ряда стран, 
например, во Франции, Швеции, Дании, Велико-
британии и других.

В среде специалистов в последние годы не ути-
хает полемика относительного того, в соответствии 
с какой стратегией должно развиваться российское 
образование в XXI веке, какие критерии качества 
образования наиболее оптимальны и способны 
обеспечить ожидаемый результат, какие методы  и 
средства следует использовать в процессе управле-
ния качеством образования. 

Актуальность перечисленных проблем в сфере 
национального профессионального образования 
предопределила цель изучить особенности и содер-
жание процесса управления качеством образова-
ния студентов в АНПОО "Академия технологии и 
управления".

1. Анализ подходов к определению понятий 
"качество образования" и "качество профессиона-
льного образования" в педагогической теории и 
практике.

Проблема качества образования - одна из цен-
тральных в современной образовательной поли-
тике и науке, потому что она связана с решением 
комплекса задач, направленных на развитие лично-
сти, ее подготовку к жизни в быстро меняющемся и 
противоречивом мире, личности с высокими нрав-
ственными устремлениями и мотивами к высокоп-
рофессиональному труду. 

В педагогической теории и деятельности все 
более осознаётся, что игнорирование или прини-
жение роли в учебных программах, практике обра-
зовательного процесса какого-либо элемента или 
вида содержания образования наносит громадный 
ущерб интересам не только отдельной личности, 
но и всего общества, прогресс которого напрямую 
связан с качеством образования. [5] 

Словосочетание «качество образования» в нача-
ле 90-х годов ХХ века впервые в России появилось 
в Законе Российской Федерации "Об образовании» 
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(1992 и 1996 гг.), в статье о государственном кон-
троле за качеством образования, что породило 
большое количество различных практик такого 
контроля, инициировало разработки соответству-
ющих теоретических концепций, превратившись в 
основной фактор устойчивого возрастания интере-
са ученых к данной проблеме. В настоящее время 
общее число публикаций по проблемам качества 
образования исчисляется тысячами. [12] 

Анализ дефиниции "качество образования", 
представленный в [3, 4, 5, 6, 7, 9, 11] позволяет 
выделить широкое и узкое толкование данного 
понятия. 

В обобщенном виде качество образования опре-
деляется как совокупность его свойств и их прояв-
лений, способствующих удовлетворению потреб-
ностей человека и отвечающих интересам обще-
ства и государства [7; с. 9] 

При этом выпускники, считают некоторые 
исследователи, должны рассматриваться, с одной 
стороны, как потребители (информации, которую 
они получают в образовательном учреждении), с 
другой - как поставщики собственных знаний и 
умений работодателю. [9]

Кроме того, результаты образования могут быть 
оценены для разных объектов (дети, учителя, школа, 
вуз) по разным параметрам, в разных измерениях и 
на разных уровнях. И каждый раз речь идет о раз-
ных результатах. Это определяет более узкое (или 
специальное) содержание качества образования. 

Качество образования специалиста осуществля-
ется в процессе овладения им исторически сло-
жившимся содержанием материальной и духовной 
культуры. Становление субъектности обеспечива-
ется исторически сложившейся системой образова-
ния, а на последующих этапах развития личности 
- реальным бытием и конкретной профессиональ-
ной деятельностью. Качество образования - лич-
ностная особенность, необходимая человеку для 
осуществления той или иной деятельности, в том 
числе профессиональной. [14] 

Качество профессионального образования в 
целом состоит, с одной стороны, из отдельных 
качеств, а с другой - является системой, предназ-
наченной для решения конкретных профессио-
нальных задач. Поэтому основным связующим 
отдельные параметры звеном является стандартная 
профессиональная задача. [12] 

Основные параметры качества профессиона-
льного образования можно свести к следующим 
положениям: 

- освоенные специалистом фундаментальные 
модели решения профессиональных задач; 

- приобретенные способности и опыт, необхо-
димые для решения профессиональных задач и 
элементарных профессиональных проблем; 

- навыки использования исследовательских 
методов в разработке проектов решения задач в 
профессиональной сфере. 

Таким образом, можно определить следующие 
характерные черты, раскрывающие содержание 
понятия «качество профессионального образова-
ния» в научном и прикладном аспектах: куль-
турно-историческая обусловленность, комплекс-
ность, системность, междисциплинарность, целе-
направленность, стандартизированность, субъект-
ность.

2. Состояние проблемы управления качеством 
образования

Состояние проблемы управления качеством 
современного образования определяется прежде 
всего факторами внешней среды, а именно соци-
ально- экономическими условиями деятельности 
субъектов, важнейшей составляющей которых 
выступает рынок труда. 

Мир труда радикально меняется, и большая 
часть знаний, которые студенты приобретают в 
ходе своей первоначальной подготовки, быстро 
устаревает. Постоянные и интерактивные партнер-
ские связи с производственным сектором имеют 
важнейшее значение и должны включаться в общие 
задачи и деятельность ... учебных заведений» [13; 
с. 29]. 

Профессиональное образование " ... не избежа-
ло того размаха и той срочности, с которыми про-
явилась на политическом уровне необходимость 
проведения реформы образования в целях удовлет-
ворения потребностей экономического характера".

Эксперты Всемирного банка А. Адамс, Д. Мид-
лтон и А. Зайдерман в своей статье в журнале 
ЮНЕСКО "Перспективы. Вопросы образования" 
справедливо замечают: "Более тесная увязка эко-
номической и образовательной политики, а также 
диверсификация выделенных на ПТО (профессио-
нальное и техническое образование - прим. автора) 
средств должны дополняться мерами по совер-
шенствованию гибкости государственных структур 
обучения, их результативности" [1; с. 18]. 

Далее они пишут: " ... При наличии возможнос-
тей трудоустройства после получения подготовки 
и при увязке сферы обучения со сферой занятости 
отдача от профессиональной школы может быть 
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выше отдачи от общеобразовательной системы 
обучения" [Там же]. 

В этом же русле трактует задачи среднего про-
фессионального образования Программа разви-
тия среднего профессионального образования 
России на 2000-2005 годы, утвержденная приказом 
Министерства образования Российской Федера-
ции, являющаяся основным концептуальным доку-
ментом в области среднего профессионального 
образования. В качестве основных задач развития 
она определяет - обеспечение заданного качества 
образования, повышение конкурентоспособности 
и профессиональной мобильности выпускников на 
рынке труда. 

В условиях рынка, находящегося в состоянии 
постоянного изменения, планирование профессио-
нального образования и обучения не может сохра-
нять свой механический характер. Из простого 
подсчета планирование профессионального обра-
зования превращается в сложное уравнение, в 
котором должны учитываться многие факторы, 
различающихся по своей прогнозируемости" [17; 
р.11.] 

Планирование - неотъемлемый элемент процес-
са управления качеством национального образова-
ния, который в общем виде определен в отечествен-
ной литературе. Так, рассматривая обучение как 
процесс управления, В.А. Якунин [16] выделяет 
следующие функциональные компоненты педаго-
гической деятельности: 

1. Целеопределение - выступает как процесс 
проектирования личности обучаемого, воспитуе-
мого, или формирования модели будущего специ-
алиста. 

2. Информационный - включает в себя содержа-
ние обучения и воспитания. 

3. Прогнозирование - заключается в предсказа-
нии ближних и дальних 

психологических результатов обучения в опре-
деленных условиях его осуществления. 

4. Принятие решений - направлен на выбор 
оптимальных способов индивидуального и коллек-
тивного влияния на личность. 

5. Организация исполнения - связан с реализа-
цией учебно-воспитательных планов, про грамм и 
педагогических решений. 

6. Общение и коммуникации - представляет 
собой различные формы и способы взаимодейст-
вия участников учебного процесса.

7. Контроль - предполагает оценку фактиче-
ских результатов обучения и воспитания в разные 

интервалы времени. 
8. Коррекция - означает устранение нежелате-

льных отклонений и изменений в психике и пове-
дении участников учебного процесса. 

Все составные элементы управления образу-
ют единую функциональную систему обучения, в 
которой системообразующим фактором являются 
цели обучения и воспитания, на которые сориенти-
рованы и которым подчинены все другие функции 
управления. [16; с.20] 

В свою очередь под управлением качеством 
выпускника некоторые исследователи понимают 
постоянный, планомерный, целеустремленный 
процесс воздействия на всех уровнях на факторы и 
условия, обеспечивающие формирование будущего 
специалиста оптимального качества и полноценное 
использование его знаний, умений и навыков. [9] 

В теории все выглядит достаточно ясно, но 
на практике становление будущих специалистов 
России происходит в классических образовате-
льных учреждениях и нередко с помощью техно-
логий и практик обучения, сложившихся еще в 
прошлых веках и способствующих конфликтности 
образовательной реальности, актуально изучение 
стереотипов студентов, преподавателей и админи-
страторов относительно друг друга и относительно 
общей для них образовательной реальности.

Внутренние противоречия реальности образо-
вания обусловлены тем, что субъекты образовате-
льного процесса – администрация, преподаватели 
и студенты, сосуществуют в едином пространстве 
и времени, но чаще всего не имеют общих целей, 
потребностей, мотиваций и социальных практик. 
Разорванность информационного, коммуникати-
вного и дисциплинарного пространства и времени 
снижает эффективность образовательного процес-
са, препятствует ценностному диалогу поколе-
ний, тормозит формирование новой корпоративной 
культуры университета. Параллельное сосущество-
вание двух интерпретаций образовательного про-
цесса - как обмена услугами и как коммуникации 
"учитель - ученик" - искажает его восприятие 
всеми субъектами, сохраняет доминирование тра-
диционных технологий обучения над инновацион-
ными. [10; с.24.] 

Наряду с этим, в дискуссионном поле проблем 
современного образования постоянно сталкивают-
ся две концептуально различные стратегии: модер-
низация российского образования по западному 
образцу или развитие и приумножение национа-
льных особенностей системы образования. 

9. Морето...
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Сторонники западных стандартов качества обра-
зования [2, 15 и др.] считают студента основным 
потребителем образовательных услуг, что перево-
рачивает классическую концепцию предназначения 
профессионального образования как вторичной 
социализации индивида, дающего ему социально-
ролевое знание и ценностные ориентации. 

Вся система зарубежных подходов к проблеме 
управления качеством в наиболее концентрирован-
ном виде представлена в концепции TQM - Total 

Quality Management (всеобщее управление 
качеством), имеющее свое выражение в междуна-
родных стандартах качества ИСО серии 9000. В 
данных стандартах даны термины и определения, 
процедуры разработки и внедрения систем качест-
ва в организациях и учреждениях, представлены 
методы управления качеством основных и вспомо-
гательных процессов и т.д. Методология теории и 
практики управления качеством основывается на 
управлении в области материального производ-
ства, не учитывая специфику образования. 

В результате, образование как социальный 
институт и преподаватель как его личностное 
воплощение теряют изначальный смысл своего 
бытия. Преподаватель выступает в качестве персо-
нифицированной услуги, но не учителя и воспита-
теля. 

Некоторые авторы высказываются предельно 
категорично: "Американизация общества, которую 
мы наблюдаем в большинстве стран, может при-
вести и в России к уничтожению науки и культуры 
современного человечества. Угроза наступления 
века невежества представляется совершенно реаль-
ной. Начинают торжествовать бюрократия и адми-
нистрация, уничтожающие образование, науку и 
культуру в целом." [8; с.20]. И далее: "Студенчество 
как специфическая социальная группа, имеющая 
свою политическую волю в системе сложившихся 
властных отношений, ныне деградирует. Этот слой 
гражданского общества нуждается в государствен-
ных программах поддержки и без этой поддержки 
в принципе существовать не может. Широкая ком-
мерсализация сферы государственного образова-
ния оборачивается сокращением и разрушением 
этой важнейшей социальной группы, в "недрах" 
которой медленно и скрупулезно вырабатывается 
"человеческий фактор", "человек как таковой". 
[Там же, с.22] 

С учетом сложившейся ситуации хотелось бы 
заметить, что официально заявленная цель оценки 
качества образования и его поддержание на уровне 

заданных стандартов, не умаляет национальные 
традиции, богатый опыт и приоритеты российской 
системы образования. Концепция качества россий-
ского образования должна строиться на основе 
анализа и синтеза лучших достижений мировой и 
национальной науки и практики. ЮНЕСКО, в част-
ности, подчеркивает, что развитие образования " ... 
не может быть ... реализовано в рамках жёстких или 
навязанных структур", что налицо "провал страте-
гий развития, основанных на простом копировании 
или навязывании ... моделей", что "... все больше 
людей и учреждений приходят к пониманию того, 
что во всех регионах прямое заимствование ино-
странных концепций и ценностей и игнорирование 
региональных и национальных культур и филосо-
фии влекут за собой негативные последствия для 
образования" [13; с.27].

Двойственность современного общественного 
и научного сознания вносит значительную долю 
неопределенности в процесс развития концепции 
российского образования и ее содержание, наносит 
ущерб качеству образования на всех уровнях: от 
школьного до высшего. 

3. Проблема оценки качества образования 
Не менее сложной оказывается сегодня и задача 

оценки качества образования. Традиционно оценка 
качества обученности студентов и выпускников 
осуществляется посредством контроля, с помощью 
всевозможных контрольных заданий, вопросов, 
практических задач. Средства контроля разраба-
тываются на специальностях с учетом принципа 
преемственности профессионального образова-
ния и будущей профессиональной деятельности. 
Преподаватели разрабатывают задания на основе 
системно-структурной дидактики, с учетом следу-
ющих уровней усвоения: узнавания; воспроизведе-
ния; репродуктивность применения; синтеза. 

Однако в этих заданиях, как правило, не находят 
отражения методы определения уровня готовности 
и умения студентов применять полученные знания 
в практической деятельности. 

Не секрет, что российские государственные 
стандарты высшего и среднего профессионального 
образования основываются на общетеоретическом, 
а не практическом обучении, направленном на 
умение действовать в конкретной профессиональ-
ной ситуации. В отечественных государственных 
стандартах отсутствует описание связи и последо-
вательности реализации отдельных дисциплин с 
квалификационной характеристикой выпускника. 
Государство не ставит перед традиционной дис-
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циплиной интегральные цели и задачи. Целью изу-
чения дисциплины является, по существу, не фор-
мирование потребности и умений в дальнейшем 
использовать ее научное содержание, а лишь фак-
тографическое усвоение научных сведений, чаще 
всего – на уровне запоминания. От студента в этом 
случае требуется посещаемость лекций и четкий 
ответ экзаменатору в рамках программы. 

Уровень освоения студентом теоретических зна-
ний устанавливается преподавателям, исходя из его 
субъективных представлений о контроле результа-
тов обучения, а не из интегральных представлений 
о квалификации специалиста. 

Как следствие, транслируются фундаментальные 
модели и методы обучения, не уделяется должного 
внимания использованию теоретических знаний 
как методологического инструмента целостного 
исследования тех или иных профессиональных 
ситуаций. Педагогическая и научная деятельность 
преподавателей слабо связана с будущей професси-
ональной деятельностью выпускников. 

Студент имеет поверхностное представление 
о связи обучения и основных профессиональных 
задач, которые ему предстоит решать в професси-
ональной деятельности, содержании и формах 
самоподготовки, методах организации учебного 
процесса, системе и критериях внешней оценки 
знаний, с которыми он впервые сталкивается лишь 
при устройстве на работу. 

Если в большинстве стран Европы наблюдается 
развитие национальных систем внешней оценки 
качества образования, 'в российских образовате-
льных учреждениях усилия направлены на созда-
ние внутренней системы оценки качества подго-
товки специалистов. 

Анализ отечественной литературы показывает, 
что основные процедуры оценки качества обра-
зовательного процесса характеризуются такими 
особенностями, как: а) широкий круг показателей 
для оценки качественных признаков; б) примене-
ние оценочных шкал; в) использование экспертных 
процедур; г) использование весовых коэффициен-
тов для отдельных показателей, тестов, заданий, 
другие приёмы дидактического контроля и методы 
педагогического анализа и диагностики. 

Считаем, что необходима смена парадигмы 
оценки качества образования с общетеоретиче-
ской на практикоориентированную, что отвечает 
запросам современного рынка труда, обеспечива-
ет гарантии востребованности, конкурентоспосо-
бности будущего специалиста. При этом главные 

изменения должны произойти, прежде всего, на 
ценностном уровне основных субъектов образо-
вательного процесса: преподавателей и студентов, 
которым необходимо выработать новые формы 
сотрудничества и избавиться от стереотипов. 
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ИЗВОРЪТ „ВОНЕЩА ВОДА” 
(СВ. МАРИНА) КРАЙ
ГАБРОВО - ОТ ЛЕГЕНДИТЕ 
ДО ДНЕС
Румяна Денчева

Изворът „Вонеща вода” е единственият мине-
рален извор на територията на Габровска 

община. Намира по пътя за м. "Узана" вляво от пътя 
за с. Червен бряг (дн. кв. Радецки) на 500 м надмор-
ска височина, GPS: N 42.814069, E 25.306090.1 

В античността край извора е минавал римски 
път, свързващ двете страни на Балкана, следи от 
който са запазени до днес. В следващите векове 
проходът не е изоставен - оттук (стария път за вр. 
„Св. Никола”/„Столетов” между кв. "Етъра" и кв. 
"Хаджицонев мост") през Освободителната война 
1877-1878 г. русите изкарват оръдията си на вр. 
Шипка и слизат в с. Енина. 

Легенди и история
Легендата разказва, че на високото - над с. Чер-

вен бряг в м. „Момин гроб”, бил средновековният 
женски манастир „Св. Никола”, чието изграждане 
се свързва с пренасяне мощите на св. Петка (1231 
г. - б.м.) през Балкана към Търново. На мястото, 
където мощите нощували, бил направен манастир.2 
Когато цар Иван Александър (управлявал 1331-
1371 - б.м.) решил да се ожени за еврейката Сара, 
той принудил досегашната си жена царица Теодора 
Басараб да се замонаши, изпращайки я в тази близ-
ка до столицата, но достатъчно усамотена обител. 
За да не види къде я карат и да няма възможност 
да се върне, царят наредил да й завържат очите. По 
време на пътуването царицата чула шум на река и 
решила, че ще се удави. Търсейки вир, тя много 
нощи излизала тайно от манастира, слизала по 
буйната, стръмно спускаща се от Балкана рекичка, 
която не била подходяща за замисъла й, до малка 
полянка с красив голям дъб. Там плачела, прокли-

1. http://www.strannik.bg/o/4469/mineralen-izvor-voneshtata-
voda
2. Спорно е дали в посочената местност е имало манастир. 
Според легендата, находки на населението в региона и публи-
кации в интернет манастирът е съществувал. Според архе-
олога на РИМ - Габрово Росен Йосифов, на когото благодаря 
за информацията, манастир не е локализиран. До римския 
път, както и над кв. "Радецки", има антични градежи, които 
местното население в духа на фолклора е кръстил „град, гра-
дище, кале, манастир и пр.”

нала Сара и се молела за избавлението си. За да се 
върне сутринта в манастира, без да обърка пътя, 
жената оставяла нишани край дърветата - кръст, 
части от кандила, монети. 

Минали години преди монахинята да избяга във 
Видинско при сина си. На тръгване тя оставила 
в хралупата на вековното дърво своя кръст, а на 
полянката с дъба, където изплаквала горчивите си 
сълзи, избликнал извор с миришеща на сяра вода, 
защото царицата проклинала и плакала от Сара.3 
През ХХ в. местните хора намирали в гората под 
манастира оставените при бягствата на царицата 
нишани. Кръстът, с размер 1 педя и 4 пръста, бил 
намерен около 1953 г. от Христо Стоянов, който го 
показал на Рачо Млякото (Мляков) и синовете му 
и го занесъл в църквата, но оттам му го върнали. 
Човекът си го прибира у тях и го оставя на наслед-
ниците си - понастоящем е в София у внука му 
(инф. П. И.).

Друга легенда разказва как е открит изворът. 
Било през турско време, някой си поп Серафим 
от Тракия имал дъщеря с болни очи. Свещеникът 
безрезултатно я водил по лечители, докато веднъж, 
връщайки се от Велико Търново, не минали край 
Габрово на път за Балкана.4 „Недалеч от Радецки, 
където тръгва пътят през Балкана, имало хан - 
срещу старата къща на Млеката (Млякови – б.м.). 
Пътят бил много натоварен - по него вървели вся-
какви - търговци, войници, местните, когато отива-
ли с коне в Загоре. Привечер на попа му се счупила 
колата близо до хана, който бил пълен с хора и 
нямало място за тях. Било през лятото - срещу 
празника св. Марина, и бащата решил да спят на 
полянката до реката. Изоглавил човекът биволите, 
свалил и щерка си и й заръчал да не се отделя от 
каруцата, а той се заловил с ремонта. Детето обаче 
подирило животните, които отишли да пият вода от 
някаква локва и се навело и то да пие и да се измие 
от жегата и праха. След време бащата го потърсил, 
видял, че е много окаляно, и му измил лицето, 
преди да го приспи. На сутринта забелязал, че 
момичето премигва с очички и се озръща. Мъжът 

3. Прави се аналогия по звученето на името Сара с това на 
химическия елемент Сяра.
4. http://www.strannik.bg/o/4469/mineralen-izvor-voneshtata-
voda; http://stanimer.blogspot.bg/2008/07/blog-post_29.html 
Габровски, И. "Легенди за габровския край"; Цончев, П. Из 
културното и обществено минало на Габрово. (личният 
екземпляр на Станимиров се намира в библиотеката на БАН). 
Там на стр.6 е записано с молив: "Вонещата вода е открита 
от баща ми още в турско време, 1873 г. След Освобождени-
ето той я прибра в кладенец, който съществува и сега. Ст. 
Станимиров". 
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пак го измил с вонящата вода, напълнил си манер-
ката с нея и си тръгнали. Детето се подобрявало, 
прогледнало, а бащата още няколко пъти минавал 
Балкана да налива от чудния извор. При едно от 
идванията си човекът разчистил буренака, извадил 
от реката големи обли камъни и оградил край изво-
ра” (инф. П. И.).

След време отец Серафим отишъл в Габрово 
при архиерейския наместник поп Стефан Стани-
миров и му разказал за извора. Дал му 5 лири и го 
помолил да построи кладенец.5 Тук свършва леген-
дата и започва историята. 

Донка, дъщерята на поп Стефан Станимиров, 
страдала от постоянни пъпки по лицето. Баща й я 
завел на извора и наистина след няколко измивания 
с минералната вода лицето й оздравява. Поп Сте-
фан каптира извора в 1873 г., по-късно е изграден 
кладенецът, който е осветен на 17 юли (Св. Мари-
на) 1890 г. Дона Станимирова - по мъж Йосиф 
Стомонякова, до края на живота си поддържала 
кладенеца.6

„Моя дядо Стефан водил на събора за откри-
ването на кладенеца баба ми, която тогава била 
непразна. Било е на деня на Св. Марина и хората 
недоволствали, защото през лятото не е времето за 
събори и празници, а за жътва, плевене и кърска 
работа. Селяните искали празника на извора да се 
премести на Димитровден, че тогава всички са сво-
бодни, но свещениците не дали, защото на деня на 
светицата били открити лековитите му свойства” 
(инф. П. И.).

Кладенецът и водата
Кладенецът е оформен като чешма с извисена 

надстройка от обработен камък, с двускатен покрив 
и каменна площадка, оградена от каменен зид за 
сядане. Навремето съоръжението е било в единия 
край на малката, стигаща до реката поляна, за да 
не пречи на движението по пътя, а сега асфалтът 
опира в него. Планът е почти квадратен - размери 
2.54 на 2.38 м и височина от основата до най-висо-
ката точка на покрива 1.80 м (сн. 1). На фасадата 
на нивото на пътя има централно разположен 
отвор, от който с канче или друг подходящ съд се 
бърка в резервоара и се взема вода. В основата на 
отвора - в средата, е направено вдлъбване, от което 
при напълване на резервоара водата да изтича във 
вкопано квадратно каменно корито. Симетрично на 
отвора, по-високо от него, са направени два пизула 

5. http://www.strannik.bg/o/4469/mineralen-izvor-voneshtata-
voda
6. Пак там.

(ниши), в които да се слага бакърен тас или кепча 
за гребане и пиене. И отворът, и пизулите са с полу-
кръгла арка, характерна за оформянето на чешме-
ните ниши в Габровско. На камъните не личи да 
е имало халка за верига, връзваща бакърените 
съдове. При ходенето ми - 23.10.2016 г., в единия от 
пизулите беше оставен стъклен буркан.

Каменната постройка е изградена над самия 
извор и гърлото на кладенеца, погледнато отвътре, 
от отлаганията на минералите във водата изглежда 
бяло. Бяла изглежда и водата в резервоара, но при 
наливане е бистра. Като се напълни резервоарът, 
водата прелива в коритото, а след това тръгва по 
лекия склон към реката. „Интересно, че мине-
ралната вода, която изтича от каменното корито 
на извора, не отива в реката, ами се губи. Някъде 
потъва, уж отива по наклона към реката, но малко 
преди да стигне, изчезва. Като деца сме се мъчили 
да разберем къде се скрива, но не можахме” (инф. 
П. И.).

От използването на местен камък - пясъчник, 
изграждането на кладенеца и оформянето му с 
пизули, както други чешми и кладенци в града (в 
Девическия манастир, срещу Палаузовото учили-
ще, на Топлик, Гунин кладенец) и направата на 
арковидни ниши може да се съди, че майсторите, 
изградили съоръжението, са местни. 

В последните месеци на най-високата част от 
покрива, откъм фасадата на кладенеца, е сложен 
модерен фенер за свещи с гравиран надпис „Св. 
Марина” (сн. 2). От църковното настоятелство, 
което обгрижва извора, не знаеха кой и кога е 
направил нововъведението.

Вдясно от извора, на няколко метра от него, е 
изведена и чешма за по-лесно наливане на бутилки. 
Струята е слаба, водата тече като ракия, но това не 

Снимка 1
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спира габровци да ходят целогодишно и да си нали-
ват за пиене от нея. (сн. 3) 

Знае се, че водата помага при кожни и очни 
заболявания,7 но и хора с бъбречни проблеми я 
ползват и чувстват облекчение. „По-рано по мага-
зините нямаше разнообразие от минерални води, а 

жена ми имаше бъбречно заболяване. В началото 
заради нея започнах да ходя с две туби за вода от Св. 
Марина, а после и аз започнах да пия от нея. Отто-
гава редовно ходя на извора и вкъщи пием само от 
нея” (инф. Х. Т.). При ходенията ми на извора тази 
есен намерих няколко души, които чакаха реда си 
за наливане на вода. От разговора с тях разбрах, 
че я ползват от години за стомашни проблеми и са 

7. http://www.shisharkata.com/lekovita-voda-table.
html

доволни от подобрението, което имат.
С изумление научих, че тази известна на габро-

вци още от Възраждането лечебна вода не е изслед-
вана. От направено запитване към РЗИ - Габрово се 
оказа, че не е правен химически анализ на водата от 
извора Вонеща вода, защото не е питейна. Изворът 
не се води и в регистрите на Басейнова дирекция 
на Министерството на околната среда и водите, 
защото няма национално значение, откъдето пък 
и те не са правили изследвания за качествата на 
водата, състава й и пр.8 Но не е пречка заинтере-
совани лица да поръчат такова изследване в частни 
фирми с оглед бъдеща дейност. Съвсем непрофе-
сионално, заради миризмата на сяра (според други 
- барут или развалени яйца), може да се приеме за 
сигурно наличието на серни съединения. И дотук с 
химическия, биологически и пр. анализи. Предвид 
нищожния дебит на извора и непригодността му за 
промишлена експлоатация едва ли някой ще хвърли 
сили и средства, за да разбере, заради едната наука, 
какво точно съдържа вонящата вода. Но със или без 
анализ, от водата пият и хора, и животни: „Нашата 
Данка (крава - б. м.) като минавахме оттам все си 
пъхаше муцуната да пие вода” (инф. П. И.). От това 
по-добър показател за годността на водата няма.

Ведомствата
На практика изворът е безпризорен от страна 

на здравните и отговарящите за околната среда и 
водите институции и всеки нуждаещ се на своя 
отговорност пие и се самолекува. Църковното 
ведомство обаче все още не е вдигнало ръце и 
смята, че е негов дълг да обгрижва извора. Отец 
Руслан - архиерейски наместник в Габрово, раз-
каза, че „Традицията за служба на извора е открай 
време. В навечерието на празника се прави водос-
вет. Това е всичко. Към църквата е изворът - ние се 
грижим за него.” Но не знаеше за кристалната при-
добивка на покрива на извора. Местните потвърж-
дават думите му: „Празникът на извора открай 
време се прави срещу деня на св. Марина - срещу 
17 (юли - б.м.). Започва след обед към 16-17 ч. На 
него почти винаги идва свещеник да свети вода, но 
тази година (2016, б.м.) попът не дойде. Сега идва 
свещеник от Габрово, но едно време идваше поп 
Марин от Недевската църква - той държеше енори-
ята. На празника две жени клисарки, които обслуж-
ват кладенеца и през останалото време, донасят 
една икона на св. Марина. Събират се на кладенеца 
хора, повече местни, които се мият с вода от него 
за здраве” (инф. П. И.).

8. http://rzi-gbr.org/uploads/registar_mestni_vodoizto4nici_1.xls

Снимка 2

Снимка 3
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Коя е св. Марина? Според житието тя е дъщеря 
на жрец идолопоклонник и е родена в Антиохия. 
Много желаела да бъде кръстена, но нямало све-
щеник, който да извърши тайнството. Молитвите й 
да мине през водата на кръщението навели гоните-
лите й на мисълта да я удавят. Хвърлили вързаната 
девойка в грамадна каца с вода. Тя започнала да се 
моли на Господа да й развърже веригите, а водата 
да бъде желаното от нея свето кръщение и възраж-
дане за вечен живот. Желанието й се сбъднало - 
мъченицата стояла във водата и пеела хвалебствена 
песен. След това била осъдена на смърт и посечена 
с меч. Загинала мъченически едва на 16 години 
(около 270 г.).9

Иконографските изображения на светицата са 
две: първото - в едната си ръка държи дявола за 
косата, с другата го удря с дърво по главата; второ-
то - на трон, с лява ръка е пред гърдите, а в дясната 
държи кръст.10 

Името на светицата означава „морска” и спо-
ред народната вяра в деня й и от най-засъхналите 
корита бликва вода, и който се окъпе в нея, няма да 
боледува през цялата година. Дните 15, 16 и 17 юли 
се наричат Горещници в традиционния календар и 
са най-жегавите през годината. Честват се за огне-
ната слънчева стихия и против пожари. Най-стра-
шен е денят на св. Марина, в който не се работи, 
защото изработеното в този ден ще изгори. Оттук 
св. Марина става „Огнена Марина” - символ на 
небесния огън, покровителка на жътвата и нивите. 
На 17 юли се пали новият жив огън, който се прес-
кача за здраве и от хора, и животни. От него всеки 
взема, за да запали домашното си огнище, което е 
и символ на семейството. Може би затова от този 
ден в някои региони започват седенките, изпълнени 
с надеждите за споделена любов и щастлив брак, 
а Св. Марина се приема и като покровителка на 
брака.11

И отново се проявява двойствеността на св. 
Марина12 - от една страна, тя има силата да пали, 
а от друга - дава сила на водата. В деня, когато се 
почита нейната памет, се смята, че водата в църкви-

9. Църквата почита паметта на Св. вмчца Марина. 17 юли 
2016. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592624; 
Света великомъченица Марина. http://www.pravoslavieto.com/
life/07.17_sv_Marina.htm
10. Света великомъченица Марина. http://www.pravoslavieto.
com/life/07.17_sv_Marina.htm
11. Българската православна църква почита паметта на 
Света великомъченица Марина. 17.06.2016 г. http://dariknews.
bg/view_article.php?article_id=1592636
12. Пак там.

те и манастирите, носещи нейното име, е лечебна.  
В Странджа, Родопите и по поречието на Струма 
светицата е известна като господарка на змиите и 
лечителка на ухапаното от тях. Като лечителка се 
проявява и за вярващите в нея - тя посещава съни-
щата им, пророкува или дава съвети какво да се 
направи, за да се спасят от болести и нещастия.13

Св. Марина се приема за покровителка на води-
те най-вече на Южното Черноморие, а денят й е 
празник на Созопол, чиято закрилница е. 

От казаното се вижда, че като лечителка и 
закрилница на водата св. Марина съвсем законо-
мерно е патрон и на лечебните извори и води и че 
денят й по право е избран за празник на Габровския 
извор Вонеща вода/Св. Марина. И понеже хората 
боледуват през всички времена, а оздравяването е 
надежда за всеки нуждаещ се, празникът на извора 
не е прекъсвал от 19 в. до днес. Само формите са 
различни - от народни събори и водосвети (от кр. 
на 19 в. до 1944 г.) през разходки до извора и нали-
ване на вода (в периода на социализма) до скромни 
местни чествания и водосвет днес.

За един пикник през 1965-1966 г. до Вонещата 
вода в деня на св. Марина имам личен, макар и дет-
ски, спомен. Бях 5-6-годишна, когато с майка ми, 
двете й лели и сваковци отидохме хем на разходка 
и празник, хем да си налеят по една дамаджана с 
лековита вода. От последната спирка на автобус 
№ 2 за кв. "Смирненски" (дн. "Хаджицонев мост") 
до извора се вървеше пеш 2 км по черен коларски 
път. Имаше доста хора - всеки си носеше одеяло за 
сядане, храна, децата играеха. По обед или в ранния 
следобед дойде свещеник, изпълни си обредите на 
кладенеца и си замина. Близките ми бяха седнали 
в склона над извора и това ме дразнеше, защото 
беше далеч и не се виждаше добре какво става, а и 
за игра не беше удобно. Другите хора бяха се наста-
нили много нагъсто на равното край кладенеца и 
край двата бряга на реката, а заради сянката ние 
бяхме нависоко до гората. В спомените ми онзи 
ден отпреди 50 г. продължава да си бъде досаден - 
възрастни хора, по-големи непознати деца, с които 
нито можех, нито ме пускаха да играя; скучен за 
възрастта ми водосвет; неприятна на вкус и мирис 
вода, която ме караха да пия; плитка река, в която 
не ми даваха да влизам. И разходката на разстояние 
4 км за един ден не ми допадна, та се налагаше 
дядо-сваковците да ме носят от време на време. 

Днес
След злополучния пикник от детството ми, а 

13. Пак там.
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може би и точно заради него, едва сега по повод 
тази конференция отидох отново на извора „Св. 
Марина”. Нито вървях пеш, нито се наложи, слава 
Богу, някой да ме носи. И гледах с други очи. До 
извора има асфалтов път, който опира в кладенеца, 
а срещу него, към реката - уширение за паркинг. 
Едновремешната поляна се е стопила, превзета от 
гората и пътя, минаващ през средата й. Отсрещната 
страна на поляната - отвъд реката, също е запустяла 
и се е превърнала в гора. На практика поляната е 
сведена до площадка, застлана с тротоарни плоч-
ки, осигуряваща по-лесен достъп до чешмата за 
пълнене на шишета и пр. съдове и паркинг (сн. 
4). Пейките за почивка, които трябва да създават 
известно удобство, докато се пълни лековитата 
вода, защото процесът е доста бавен, са съсипани. 
Но има и по-лошо.

Няма габровец, който да не знае, че се строи 
обходен път, който да свърже Северна с Южна 

България чрез прословутия тунел под вр. Шипка. 
И аз знаех. Не знаех обаче че пътят ще премина-
ва в непосредствена близост над Вонеща вода. 
Че фирмата, която разчиства трасето за пътя към 
тунела, не само тормози квартала, но и застрашава 
минералния извор, правейки трасе за камионите си 
точно до него. Жителите на кв. "Радецки" поели 
инициатива срещу тежките возила и успели да ги 
спрат навреме. Общината подкрепила основател-
ните искания на местните, защото тесният път и 
увредения от камионите над 100-годишен мост 
са единствена връзка с Габрово. Че строителните 
дейности затрудняват и дори лишават хората от 
транспортен достъп с града, е вярно, но кварталци-
те се опасяват, че може да пострада и водата на Св. 
Марина. Засега пътят на камионите е отклонен, но 
гората над извора е отсечена и красивата природа 
постепенно заприличва на промишлен пейзаж. 
Пътят за тунела, значително транспортно съоръже-
ние, което ще поеме нашия и международен тра-

фик от Северна и Източна Европа към Средиземно 
море - все още е в перспектива, при пускането му 
може да окаже отрицателно въздействие върху 
извора и опасенията на гражданите да се окажат 
реалност.14 

Понастоящем изворът Вонеща вода е включен в 
играта „Цветните извори в България”15 и туристи-
чески маршрути. Информация за него може да се 
намери в няколко интернет сайта.16 Нуждаещите 
се габровци имат безплатна лечебна вода. Църквата 
запазва монопол в обгрижването на извора, макар 
че според местните някаква „секта с пасторите си” 
(инф. М. М.) (евангелска църква – б.м.) също ходи 
за обреди при кладенеца и вероятно точно те са 
надзидали кристалния фенер за свещи на покрива 
на съоръжението. Остава ни да се надяваме, че 
въпреки околните промени, изворът Вонеща вода, 
закрилян от покровителката си св. Марина, няма да 
остане спомен или легенда, върху която да разсъж-
дават бъдещи историци, археолози или етнографи.

Информатори:
Илияна Ненова Митева, род. 1944 г. в с. Хаджи-

цонев мост, Габровско.
М. М. - Мариян Маринов, род. 1956 г. в с. Лов-

нидол, Габровско, средно образование.
Митьо Колев Митев, род. 1938 г. в Габрово, 

висше образование.
П. И. - Пенка Стефанова Иванова, род. 1945 г. 

в с. Стоманеците, Габровско, средно специално 
образование.

Отец Руслан - архиерейски наместник в Габро-
во, висше образование.

Х. Т. - Христо Тотев Тауков, род. 1923 г., с. 
Топлеш, Габровско, средно образование.

14. Позицията на Община Габрово: Исканията на хората от 
кв. Радецки са основателни. 3 март 2016. http://dariknews.bg/
view_article.php?article_id=1556496; Църов, Т. Фирма, която 
разчиства трасето за пътя към тунела под Шипка, тормози 
габровски квартал. 3 март 2016 / обн. 5 март 2016 http://
dariknews.bg/view_article.php?article_id=1556484
15. http://www.strannik.bg/o/4469/mineralen-izvor-voneshtata-
voda; http://www.shisharkata.com/
lekovita-voda-table.html; http://www.strannik.
bg/search
16. ttp://www.strannik.bg/o/4469/mineralen-izvor-voneshtata-
voda; http://stanimer.blogspot.bg/2008/07/blog-post_29.html; 
http://wikimapia.org; https://www.google.bg/maps/@42.814385,2
5.3060117,3a,75y,85.48h,64.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgKjMmT
Ul78H5SSb2bZa9BA!2e0!7i13312!8i6656

Снимка 3
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ВЕСТНИК „АНАТОЛИКОС 
АСТИР“ (1861-1877 Г.)
И МОРСКОТО ДЕЛО
ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 

Проф. д.и.н Щелиян Д. Щерионов, Институт за 
изследване на населението и човека при БАН

Изворовата база е фундаментът, върху който 
се гради всяко едно историческо позна-

ние. В този смисъл провеждането на задълбочено 
научно историческо изследване е немислимо без 
всестранно познаване и използване на всички 
налични исторически извори. Този тип извори се 
основават върху богато разнообразие от източници, 
сред които свое обособено място заема излизащият 
през проучваната епохата периодичен печат. В това 
си качество периодичните издания са с определящо 
значение и за морскоисторическото изследване на 
българските земи през Възраждането. 

Материали по интересуващата ни проблематика 
се появяват на страниците на редица периодични 
издания, издавани по това време в империята на 
различни езици - османо-турски, български, гръц-
ки и др.

Повече от сто са гръцките вестници, отпечат-
вани в пределите на Османската империя, през 
периода до 1878 г. Няколко от тези вестници обаче 
се отличават със своята продължителност на изда-
ване, всеобхватност на представяната информация 
и качество на изложението. Сред тази група е и 
създадения и издаван от тримата преподаватели в 
Μεγάλη του Γένους Σχολή (Мегали ту Гену Схоли 
- Великата народна школа) - Йоанис Филалитис, 
Константинос Фотиадис и Василис Калифрон,1 
вестник „Ανατολικός Αστήρ“ („Анатоликос астир“ 
- „Източна звезда“). Това е един от най-дълготрай-
ните частни гръцки вестници, издавани в Цариград 
през проучваната епоха, чието отпечатване започва 
на 06.10.1861 г. и продължава до средата на 90-те 

1. Γεδεών, Μ. Ἀποσημειώματα Χρονογράφου 1780-1800-1869-
1913, Α., 1932, с. 16 и сл., с. 89 и сл., с. 122 и сл.; Μαρκς 
Μ. Οι ελληνικές εφημερίδες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
1830-1862. – Στο: Ο ελληνικός τύπος 1784 ως σήμερα. Α. 
2005, с. 442 и сл.; Σταματόπουλος Δ. Ελληνικός Τύπος της 
οθωμανικής Κωνσταντινούπολης. – Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 
Ελληνισμού (ΕΜΕ), Τόμος τρίτος: Κωνσταντινούπολη, 2008 [http://
constantinople.ehw.gr/forms/fLemma.aspx?lemmaId=11035, 
12.11.2013].

години на ΧΙΧ в.2 В неговото списване и изработ-
ване участват едни от най-добрите, за времето си, 
гръцки журналисти, живеещи в Цариград. На прак-
тика издаването на вестника се превръща в школа, в 
която се обучават и впоследствие тръгват по самос-
тоятелен път в своето професионално развитие 
издателите на водещите издания сред тогавашната 
гръцка, цариградска периодика.3 Обстоятелство, 
което е едно от тези, позволяващи неговото пре-
връщане във флагман на гръцката журналистика, 
съществуваща в Империята, до края на XIX век. 

С оглед декларираното в Програмата му пред-
назначение „… за общественото образование, цър-

2. Първият брой на вестника излиза на 06.10.1861 г. (в-к Ο 
Ανατολικός Αστήρ, г. Ι, бр. 1, 06.10.1861), а последният му брой 
– през 1894 г.
3. В-к Ανατολικός Αστήρ, бр. 216, 21.12.1864; бр. 229, 
08.02.1865; Σταματόπουλος Δ. Ελληνικός Τύπος της οθωμανικής 
Κωνσταντινούπολης …; Παπαϊωάννου, Μ. Μιχαήλ Χουρμούζης. – 
Επιθεώρηση Τέχνης, 3/1961, № 75, 165-187; Αντωνόπουλος, Α. Οι 
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτημα 
1866-1881. Η μαρτυρία του Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης. Α., 
2007; Ταρίνας, Στρ., Ο Ελληνικός τύπος στην Κωνσταντινούπολη. 
Α΄ Μέρος –  Εφημερίδες. Ιστανμπούλ. 2007, с. 82 и сл.;

Фигура 1. Вестник „Анатоликос астир“,
бр. 1, 06.10.1861 г.
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ковни дела, филология, търговия и за различни 
новини“4 вестникът публикува материали, обема-
щи всички области на обществения живот и отна-
сящи се до цялата тогавашна територия на импери-
ята. Тази му същност предопределя отпечатването 
на неговите страници на информация, свързана с 
развитието на български земи. Въпреки това съдър-
жанието на вестника е на практика неизвестно, 
както и основна част от това на останалата гръц-
ката периодика, излизаща през XVIII - XIX век, за 
българската историография.5 Това се отнася и до 
публикуваната на неговите страници информация, 
разкриваща отделни страни от морското дело, осъ-
ществявано по Черноморието ни през последните 
две, изключително динамични, десетилетия на 
Българското възраждане.

Именно обобщаването и анализът на излизащи-
те във вестника материали, позволяващи разкри-
ване ролята на в. „Анатоликос астир“ като извор 
за морската история на българските земи през 
Възраждането, са основни цели на настоящата 
разработка. 

В хронологично отношение изследването обхва-
ща първия период от развитието на вестника - от 
октомври 1861 г. до октомври 1877 г.6 По това 
време в. „Анатоликос астир“ е един от основните 
гръцки обществено-политически вестници, издава-
ни в столицата на Османската империя.

В географски план проучването е посветено 
само на тази част от морските територии на българ-
ските земи през Възраждането, която се включва в 
границите на съвременното Българско черномор-
ско крайбрежие. Причините за това пространстве-
но ограничение са различни, като определяща сред 
тях е целта на настоящето изследване, чиято реали-
зация би могла да се осъществи само в съпоставка 
с познатия ни изворов материал - този, отнасящ се 
до настоящите ни крайморски територии, съхраня-
ван в родните архивохранилища. 

4. В-к Ο Ανατολικός Αστήρ, г. I, бр. 1, 06.10.1861.
5. В няколко български публикации само епизодично се отбе-
лязва наличието на този вестник, или се цитират материали 
от отделни негови броеве. Вж.: Щерионов, Щ. Гърците по 
българските земи през ХVІІІ – ХІХ век (до 1878 г.) (историко-
демографска характеристика). С., 2008, с. 557; Щерионов, Щ. 
Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските 
земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.). С., 2009, с. 226; Мучинов, В. 
Миграционна политика на Османската империя в български-
те земи през XIX век (до 1878 г.). С., 2013, с. 232.
6. Според собствениците и издателите на вестника в негово-
то развите се очертават два основни периода: I – от съдава-
нето му до 10.10.1877 г. (в-к Ανατολικός Αστήρ, г. ΧVΙΙ, бр. 1534, 
10.10.1877); ΙΙ – от 15.10.1877 г. (в-к Ανατολικός Αστήρ, г. ΧVΙΙ 
(период II), бр. 1, 15.10.1877) до 1894 г.

Със значителна широта се отличава термино-
логичната обосновка на понятието морско дело. 
Базирайки се на разнообразни критерии, отделните 
авторите извеждат различни определения.7 Най-
разпространено обаче е становището, че с термина 
„морско дело“ (в най-широкия смисъл на това 
понятие) се обозначава връзката на човека с море-
то, която обема както всички въпроси на изгражда-
ната морската теорията, така и тези, отнасящи се 
до осъществяваната морска практика. Тази поста-
новка предопределя включването в обособената, 
с оглед целта на настоящето изследване, рубрика 
„морско дело“ на всички материали, публикувани 
във в. „Анатоликос астир“, съдържащи информа-
ция за взаимодействието между човека и морето.

Общият обем на този тип публикации е 231. Те 
представляват 5,7% от всички материали, отнасящи 
се до българските земи, които са налични в течени-
ето на в. „Анатоликос астир“, за периода октомври 
1861 г. - октомври 1877 г. Трябва да подчертаем, че 
в това количество са включени само публикациите, 
посветени единствено на морската проблематика. 
Ако към тях прибавим и тези, с друг тип тематична 
ориентация, но в които се поява информация, зася-
гаща различни елементи от морската проблемати-
ка, общият им относителен дял надвишава 25,6% 
от съвкупното количество материали. Констатация, 
която е красноречиво доказателство за значимото 
място, което проучвания проблемен кръг заема 
сред интересите на списващите разглеждания вест-
ник.

Представа за тематичното разпределение на 
всички материали, отнасящи се до изследваната 
проблематика, ни дават данните, обобщени в таб-
лица № 1. Тук общият информационен обем е обо-
собен в три основни направления. 

Първото от тях е морско стопанство. Съотнесе-
ният към това направление материал е обособен 
в пет основни тематични групи - корабоплаване, 
корабокрушения, морска търговия, пристанищ-
но дело, други морски поминъци (корабостроене, 
риболов, солодобив и пр.). 

Второто се отнася до политиката по отноше-
ние на морското развитие, осъществявана върху 
изследваното географско пространство и спрямо 

7. Бойчев, Б., С. Стоянов. Тълковен речник по морско дело. 
С., 1980; Щерев, М. Морско дело. В., 2010; Брокгауза Ф., И. 
Ефрона. Энциклопедический словарь. — С.-Пб., Т. 19А, 1896, 
с. 902; Самойлов К. Морской словарь. - М.-Л., Т. 1, 1939, с. 
511; Тулинов В., В. Горин. Страхование и управление риском. 
Терминологический словарь. — М., 2000 [http://www.insur-info.
ru/dictionary, 28.10.2016].

10. Морето...
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обитаващото го население. Наличната по тази тема 
информация е диференцирана в следните групи 
- изграждане на съоръжения, рекрутиране на моря-
ци, морски стълкновения. 

Третото направление обема природо-географ-
ските дадености на интересуващия ни регион. 
Става въпрос за сведения, посветени на неговото 
биоразнообразие, на конкретната метеорологична 
обстановка, на наблюдаваните тук климатични 
аномалии и пр. Богато разнообразие на този тип 
публикации и единичност на повечето от тях не 
позволява обосяването им в самостоятелни тема-
тични групи, така че те са представени обобщено в 
рамките на това направление. 

Включването на конкретния материал към съот-
ветната тематична група се осъществява съобразно 
с основното съдържание на материала. 

Анализ на представените в таблицата данни 
позволява следните констатации:

1. На страниците на вестника са публикувани 
материали, отнасящи се до всички основни направ-
ления на проучваната проблематика. Т.е. налична е 
ясна представа на редакционната колегия за широ-
кообхватността на тази проблематика и за значени-
ето при нейното цялостно изясняване на просле-
дяване развитието на всеки един от съставящите я 
въпроси. Същевременно това състояние разкрива 
стремежа на списващите вестника да се отговори 
на разностранните информационни потребности 
на голяма част от читателите му.

2. Относителният дял на материалите по отдел-
ните тематични направления варира между 11- 

13% (за природо-географските дадености и морска 
политика), от една страна, и над 75% (за морското 
стопанство), от друга. Наблюдаваното неколкократ-
но по-голямо количество информация, посветена 
на морското стопанство, разкрива най-вече разли-
чията, свързани с потребността от конкретен вид 
информация.

3. Стойностите на относителните дялове по 
отделните тематични групи варират между 1,3 % и 
24,24%. Съществуващата диференциация съответ-
ства на количеството тематично обособена инфор-
мация, която се разпространява по това време в 
общественото пространство.

4. Най-високи са стойностите на относителни-
те дялове на материалите, посветени на морската 
търговия (24,24 %) и на корабоплаването (22,51 
%), а най-ниски - тези, отнасящи до рекрутирането 
на моряци (1,3%). Наред с всичко останало, пара-
метрите на максималните и минималните стойно-
сти и конкретната им тематична определеност са 
резултат на осъзнатата от издателите потребност 
да публикуват приоритетно информация, която ще 
привлича и ще задържа за по-дълго време читател-
ското внимание. 

Визията за значението на в. „Анатоликос астир“ 
като извор на информация, посветена на морското 
дело по Черноморието ни през периода 1861-1877 
г., се допълва от прегледа на хронологичното раз-
пространение на публикуваните във вестника мате-
риали по разглежданата тема.

Данните за честота на отпечатаните във в. 
„Анатоликос астир“ материали, посветени на този 

Тематични
направления

Показатели

Морско стопанство Морска политика
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22.51 20.78 24.24 6.06 2.16 7.36 1.30 4.33 11.26

100.00
75,75 12,99 11,26

Таблица № 1. Относителен дял на публикувани във в. „Анатолискос астир“ материали, посветени 
на морското дело по Черноморието ни през периода 1861-1877 г. (по тематични групи и тематични 
направления) в проценти

Източник: изчисления на автора въз основа на всички материали, посветени на морското дело по Черномори-
ето ни, които се откриват в наличните броеве на в. „Анатоликос астир“
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въпрос, са обобщени в таблица 2.
Анализът на тези данни налага констатацията, 

че хронологичната динамика в броя на интересу-
ващите ни отпечатани материали е разнопосочна. 
Въпреки това може да се установи, че в края на 
изследвания период се наблюдава трайно покач-
ване в стойностите на този показател. Отчетени-
ят ръст отразява факта, че по това време земите 

ни се превръщат в център 
на събития, които са от 
изключителна важност за 
империята и същевремен-
но привличат вниманието 
и на тогавашната световна 
общественост. Състояние, 
което подчертава желани-
ето на редакционния със-
тав да превърне вестника в 
трибуна на най-актуалните 
събития по света по това 
време и да съхрани този му 
статут. 

Същевременно става 
ясно, че средногодишно на 
страниците на в. „Анато-
ликос астир“ се появяват 
по около 15 информации, 
които се отнасят до изслед-
ваната проблематика. Сред-
ната им стойност е по една 
информация на всеки 5 
броя. Това състояние нала-
га констатацията за трай-
ния интерес на списващите 
проучваното периодично 
издание към разглеждания 
тематичен кръг. Обстоятел-

ство, което е поредното доказателство за това, че 
вестникът е един от съществените чуждоезични 
източници за нашата история през последните две 
предосвобожденски десетилетия.    

Общата представа за ролята на в. „Анатоликос 
астир“ като извор на информация, посветена на 

морското дело по Черноморието ни през периода 
1861-1877 г., се оформя посредством прегледа на 
географското разпределение на публикуваните във 
вестника материали. 

В таблица 3 са обобщени сведенията за терито-
риалната диференциация на този тип публикации. 
Те са разпределени по региони, за които се отнасят, 
като всеки от тях е обозначен с името на главното 
селище в него. В отделна графа „общи материали“ 
са представени тези публикации, в които се съдър-
жа информация за няколко от интересуващите ни 
региони.

При анализа на данните от таблица 3 може да 
се установи:

1. Стойностите в териториалното разпределе-
ние на интересуващите ни публикации варират от 
0,29 (за региона на Царево) до 34,99 (за региона на 
Варна). Констатираното различие отразява най-об-
що изградената у съставителите на вестника и нало-
жената в общественото пространство представа за 
диференцираното значение на отделните области в 
морското развитие на изследваната територия.

2. Вътрешната диференциация на обема публи-
кации за съответните, конкретно обособени регио-
ни, е както следва:

Най-многобройни (34,99%) са те за Варна и 
прилежащите й територии. Състояние, напълно 
логично с оглед обстоятелството, че именно Варна 
е бил основният стопанско-политически център на 
разглежданата територия.

Следващи в количествено отношение (11,82%) 

Години

Отно-
сителен 
дял (в 

процен-
ти)

1861 1.73
1862 9.96
1863 6.06
1864 5.19
1865 1.73
1866 7.36
1867 6.06
1868 4.33
1869 3.46
1870 3.46
1871 3.03
1872 5.19
1873 8.23
1874 5.63
1875 6.93
1876 10.82
1877 10.82
Общо 100.00

Таблица № 3. Териториална диференциация на 
публикуваните във в. „Анатолискос астир“ мате-
риали, посветени на морското дело по Черномори-
ето ни през периода 1861-1877 г.
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Източник: изчисления на автора въз основа на всич-
ки материали, посветени на морското дело по Черно-
морието ни, които се откриват в наличните броеве на 
в. „Анатоликос астир“

Таблица № 2. Честота на публикуваните във 
в. „Анатоликос астир“ материали, посветени на 
морското дело по Черноморието ни през периода 
1861-1877 г. (по години в проценти)

Източник: изчисления на автора въз основа на всич-
ки материали, посветени на морското дело по Черно-
морието ни, които се откриват в наличните броеве на 
в. „Анатоликос астир“ 
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са публикуваните във вестника материали, свързани 
със Созопол и прилежащия му хинтерланд. Някол-
ко са основните предпоставки за това: 1) обстоя-
телството, че по това време местната митрополия 
е западночерноморски религиозен център с най-
значимо представителство в ръководните органи на 
Вселенската патриаршия, предопределящ интереса 
към нейния диоцез; 2) местните кореспонденти 
на вестника (особено след средата на 60-те годи-
ни на века) са сред най-активните му дописници, 
включително и по отношение на информацията, 
отнасяща се до осъществяваното в региона морско 
дело. Макар че тези причини са приоритетно от 
персонално естество, те влияят съществено върху 
формирането на отчетеното състояние.  

Показателите за количеството публикации, отна-
сящи се за Поморийска (9,82%) и Бургаска (9,72%) 
област, са много близки. Обстоятелство, което е 
свързано преди всичко: 1) с административно-ико-
номическото положение на двата града и с промя-
ната в ръководната роля в това отношение, спрямо 
територията на юг от Балкана, на единия (Бургас) 
за сметка на другия (Поморие); 2) с идентичната 
размяна на седалището на локалния център за раз-
пространение на вестника, на ангажираните с това 
лица и на информацията, която се получава от тук. 

Близки по своите стойности са и дяловете на 
публикации, посветени съответно на Балчишкия 
(6,39%) и Несебърския (3,43%) регион. Като тези, 
отнасящи се до първия, са свързани основно с 
ролята на Балчик в международната морска тър-
говия със зърно и зърнени продукти, докато на 
втория - с интереса, провокиран от участието на 
местния митрополит в работата на Вселенската 
патриаршия. 

Информацията за останалите обособени регио-
ни е епизодична. Тази за Каварна е свързана основ-
но със събитията осъществяващи се в областта по 
време на Освободителната война. Докато публика-
циите за регионите на Царево и Ахтопол отразяват 
осъществяваното по тези места корабоплаване и 
търговия.

Що се отнася до значителния дял на общите 
материали (22,01% - втора в количествено отно-
шение стойност), той е разбираем, тъй като много 
от публикациите засягат повече от един конкретно 
обособен регион.

Прегледът на териториалното разпределение на 
публикуваните във в. „Анатолискос астир“ матери-
али, посветени на разглежданата тема, позволява 
да заявим, че независимо от отчетената диферен-

циация между обособените региони, наличието на 
информация за всеки един от тях е красноречиво 
доказателство за интереса към областта като цяло и 
към осъществяващото се тук морско дело. 

В заключение можем да заявим, че прегледът 
на материалите, посветени на морското дело по 
Черноморието ни през периода 1861-1877 г., които 
са публикувани във в. „Анатоликос астир“ през 
първия му период на издаване, налага констатаци-
ята, че на страниците на вестника са отпечатани 
материали, отнасящи се до всички направления на 
проучваната проблематика. Макар и неравномерно 
разположени както във времето, така и по отноше-
ние на отделните области на изследваното прос-
транство, този тип информация покрива целия раз-
глеждан период и цялата проучвана територия. По 
този начин въпросните материали създават реална 
представа за взаимовъздействието между морето 
и населението, обитаващо изследваната територия 
през проучваната епоха. 

Направените изводи потвърждават съществена-
та ролята на в. „Анатоликос астир“ сред масива  от 
извори за морската ни история. И макар че само 
публикуваните във вестника материали не биха ни 
позволили да получим пълна и детайлна представа 
за морското дело по нашите земи, съдържащата 
се в тях информация подпомага обогатяването на 
съществуващите в родната историография предста-
ви както посредством допълнителното осветляване 
на наложени вече тези, така и чрез получаване на 
сведения, които до сега не са били известни на 
нашите изследователи.
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ИСТОРИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ НА БУРГАС ПРЕЗ 
ПЕРИОДА XVI-XVIII ВЕК
Митко Иванов

Преди 6 години излезе от печат книгата 
„История Бургас“ от авторския колектив 

проф. Иван Карайотов, Стоян Райчевски и Митко 
Иванов. Някои историографски проблеми, разгле-
дани в нея, се нуждаят от допълнително изяснява-
не. Такива са появата на съвременния Бургас, както 
и неговото налагане като лидер в Бургаския залив. 
Ще се базираме на сериозната библиография в 
изданието, на солидната ни дигитална колекция от 
карти за периода XVI - XIX век, както и на съпос-
тавката между познатите извори и такива, влезли 
скоро в обръщение. За целта ще положим няколко 
информационни пласта:

I. ПОЯВА (ИЛИ СЪЖИВЯВАНЕ?) НА СЪВРЕ-
МЕННИЯ БУРГАС

Този историографски проблем е дискутиран в 
продължение на десетилетия. Основни слабости в 
дискусиите са били липсата на достатъчно извори, 
както и спекулативното тълкуване на известните 
(30), (6). 

Терминът „възникване“ относно XVI век (24) е 
твърде категоричен и отрича наличието на селищен 
живот преди това. Ние възприемаме некатегорич-
ните термини „поява (съживяване?)“ относно Бур-
гас през XVI век, за да подчертаем, че става дума 
за момент от по-общ и много по-дълъг исторически 
процес. Защото на територията на съвременния 
Бургас, в т.ч. и в стария център, в продължение на 
хилядолетия са се развивали и са изчезвали някол-
ко селища без доказан континуитет. 

А дали селището е съществувало преди осман-
ското нашествие? Отговорът вероятно е положи-
телен. Засега могат да се приведат само косвени 
аргументи: 

1. Древното неосманско име Пиргос (в превод 
от гръцки `кула`, `малка крепост`) очевидно е 
заварено от нашественика. Това дава основание 
да говорим през XVI век за съживяване, а не за 
възникване. Според Цвета Райчевска (25), (27) 
всички османски документи отразяват тази форма 
на името, понякога деформирана. 

2. Първото твърдение частично се потвърждава 
от сведение за съществуването на „пиргос“ през 
ХIII век в средновековната поема на Мануил Фил, 

което обаче е неясно поради мерената реч и прека-
лената метафоричност на извора. Тълкуването на 
поемата дава един некатегоричен резултат - хипо-
тезата, че става дума за собствено име Пиргос, и 
втора хипотеза, че това е при дн. Бургас (4).

Първият османски източник, който споменава 
Пиргос на мястото около днешния център, е от 
1502 г. Това е препис на документ от истанбулския 
архив, цитиран от Диаманди Ихчиев преди пове-
че от век. Пиргос е назован „землище“ (вероятно 
ненаселено), което е под ведомството на с. Лъджа 
(дн. бургаски кв. „Банево“), Айтоска нахия, Силис-
тренски санджак, част от вакъфа на Искендер паша 
(11), (25). Нужно е да споменем, че документът от 
1502 г. не е наличен, нито е известно факсимиле на 
оригинала. Ихчиев публикува непълно резюме, в 
което допуска множество неясноти. Тъкмо затова 
се оказват особено важни следващите известни 
документи от 1530 и 1542 г. В тях се говори за 
мезра (т.е. отново ‘землище’) с име „Богоз“ и „Бер-
гоз“, в казата Айдос (34), (35). Друго сведение от 
1549 г. с доста неясно съдържание споменава за 
преселение в Бургас (20).

И така до 1566 г., когато два документа съоб-
щават за пристанище Бургас (назован съответ-
но „Bergos“ и „Burgaz“). Популяризирането на 
тези извори дължим на нашия приятел Любомир 
Василев и с това се попълва възлово „бяло поле“ 
(3). Научаваме за „сбиването между еничари и 
местни колари-кираджии“, т.е. Бургас през 1566 г. 
е вече оживено (населено?) място, а кираджийст-
вото (превозвачеството) е първият документиран 
поминък, свързан несъмнено с търговията през 
пристанището. Впрочем чест прави на древните 
бургазлии „сбиването“ с еничари, защото през 1566 
г. то е било равносилно на самоубийство! 

Това ни позволява да датираме появата (съжи-
вяването?) на Бургас в много тясна рамка - след 
1542 г. (назован е „мезра“), но преди 1566 г., когато 
очевидно е населено пристанище. А съобщението 
за заселване на арменски преселници през 1549 г., 
което до скоро приемахме с големи резерви, вече 
може да бъде „реабилитирано“ като възможно 
(20). 

След 1566 г. и до днес континуитетът на селищ-
ния живот (пристанище, село, градче, град) е 
категоричен. През 1604 османски регистър отново 
споменава „пристанището Пиргос“, част от вакъфа 
на Искендер паша. (25). Въобще Бургас през XVII 
век е далеч по-осветен от изворите. Търговията 
продължава възходящо, развива се зърноизносът 
по държавните доставки през пристанището. Посе-
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щават го пътешественици. Отглеждано е грозде. 
Питейната вода е много лоша (15). 

Твърде скоро Бургас изпреварва съседните гра-
дове и се налага като икономически и стратеги-
чески лидер в залива. Това се случва експлозивно 
и ексклузивно в средата на XVIII в. (15), (темата 
разглеждаме и по-долу). 

Въпреки това чак до XIX век се е смятало за 
неподходящо мястото на града поради крайно 
неблагоприятните природо-климатични условия - 
открито за ветровете пристанище, разпростране-
ние на маларична треска от близките блата, липса 
на питейна вода (селището не разполага със сладки 
кладенци, през него не е протичала река, езера-
та са полусолени). Също така липсват природни 
дадености за укрепване и отбрана. Смазваща е 
конкуренцията от близките градове - хилядолетни 
икономически и културни центрове (15). Дори през 
1862 г. руски дипломат все още считал, че това 
недоразумение с мястото на Бургас може да се 
поправи и градът да бъде изместен при по-защитен 
залив (17). 

Преместване, разбира се, не се е случило. В 
крайна сметка побеждава икономическата и стра-
тегическата логика за изграждане на голямо прис-
танище точно на това място, въпреки неблагопри-
ятните други условия. Най-близкото пристанище 
за Тракийската низина е Бургас, най-плодородната 
земя започва от самия град, една от най-важните 
стратегически точки за отбрана или нападение на 
Истанбул е отново тук - в дъното на залива. Това са 
все предимства, с които Несебър, Созопол и Помо-
рие не могат да се похвалят. Следователно генези-
сът на съвременния Бургас е резултат от сблъсъка 
на крайно неблагоприятни природо-климатични 
условия, от една страна, и волята на старите бур-
газлии, от друга. 

II. АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТ НА ПИРГОС; ПОРОС И ПИРГОС.

Няма как да изясним темата с появата на съвре-
менния Бургас, без да коментираме историограф-
ския въпрос (и куриоз!) „Порос и Пиргос“. Вероят-
но поради недостиг на извори и водени от местен 
патриотизъм (Бургас да има по-дълга и по-славна 
история!), няколко претенциозни автори (7:с.32) 
развиват в различни варианти тезата, че Порос и 
Пиргос били едно и също средновековно селище. 

Порос (Поро, Порро, Форос) присъства в почти 
всички европейски карти на черноморския бряг от 
ХIII до ХVII век (впрочем много неточни през този 
период!), докато Пиргос (Бургас) не е отразен на 
нито една до 1697 г. Това би могло да създаде заблу-
да, че двете са едно и също селище. Османистът 
Цвета Райчевска обаче изнесе документ от 1493 г. 

ясно локализиращ Порос в землището на дн. квар-
тал “Крайморие”. При това Порос от 1493 до 1732 
г. е част от вакъфа на Баязид II, а Пиргос поне от 
1502 г. и до края на ХVIII век неизменно е принад-
лежал към съвсем друг вакъф - на Искендер паша, 
както вече цитирахме. (26). Историкът и археолог 
Константин Господинов също подложи проблема 
на безапелационна дисекция и категорично ги раз-
граничи (14). 

Още през 2005-2011 г. и ние добавихме нео-
споримо доказателство, че това са две отделни 
селища - тяхната различна административна при-

Част от карта на Гийом дьо Лил от 1703 г., отбе-
лязал Бургас с формата “Pourghouz”

Част от карта на Емануел Боуен от 1747 г., отбе-
лязал Бургас с формата “Burghan”
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надлежност. В две наши издания, чрез съпоставка 
на многобройни документи, доказахме, че Порос 
през 1493-1732 г. е бил в Анхиалска околия, а 
Пиргос/Бургас поне от 1502 г. и до края на ХVIII 
век неизменно е бил в Айтоска околия (9). Само 
на пръв поглед има противоречие. Османската 
административна система го допуска, което вече 
изяснихме (15:с.90). 

III. БУРГАС В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРА-
ФИЯ

Следващият информационен пласт е извлечен 
от европейската картография от периода XIII- 
XVIII век. Разполагаме с карти, които са непо-
знати в България или са били пренебрегвани, или 

недооценени от изследователи до момента (5). На 
границата между ХVII и ХVIII век европейската 
картография е в подем и се превръща в академична 
наука. Картографите вече събират на място аутоп-
сични данни, макар и често достигащи до нас като 
деформирани топоними. Пиргос/Бургас и Порос/ 
Форос са отбелязани едновременно като отделни 
селища или топоними през периода 1697-1747 г. 
на картите на Николас Витсен (28), на Гийом Дьо 
Лил (“бащата на съвременната картография”), на 

Ибрахим ефенди, Емануел Боуен и др. (16:с.24), 
(21:с.251), (2). 

През целия ХVIII век в Париж, Лондон, Амстер-
дам и Петербург са отпечатвани десетки карти и 
атласи, на които присъства Бургас, включително и 
като главен град в залива (5). Но в том V на “Исто-
рия на България”, издание на БАН, на картите за 
ХVIII век Бургас изобщо не е отбелязан, с хипоте-
зата, че все още не се развил като град и търговско 
място. На какво се дължи този абсурд? 

Трябва да отбележим, че в Европа са отпе-
чатвани и други карти, които не използват акту-
ални (аутопсични) данни. Подобна картографска 
„линия“ се прокрадва почти до края на XVIII век, 
успоредно с актуалната, и някак си без да се инте-
ресува от достоверната информация. Следователно 
съставителите на тези карти въобще не познават 
района, което ги прави негодни като исторически 
извори. 

Като контрапункт на тези картографски неразбо-
рии цитираме тук карта от 1747 г. с автор Емануел 
Боуен, издадена в Лондон, на която Бургас е предста-
вен като лидер в залива (за първи път). През 1760 г. 
пък градът е нанесен на карта на континента Европа 
(отново за първи път), (5). По същото време Бургас 
вече заема лидерското място в икономиката на зали-
ва според сведения на френския консул по Черномо-
рието Пейсонел (32). А след поредната руско-турска 
война, приключила през 1774 г., европейската кар-
тография вече редовно представя Бургас като главен 
град в залива (при това без да е  околийски център; 
такъв ще стане едва през 1862-1864 г.). 

IV. ЖИТНАТА ТЪРГОВИЯ 
Кои фактори допринасят за издигането на града?  

Още през 2005 г. първи изяснихме, че житната тър-
говия с Истанбул е изиграла важна роля за налагане 
на Бургас като лидер в залива. Сторихме го на база-
та на десетки документи, предимно от XVIII век 
и непознати в историографията на Бургас. Тезата 
ни беше подкрепена от авторитетни изследователи 
като Божидар Димитров (7) и Цвета Райчевска. 
(27). Сама по себе си обаче тази търговия не дава 
отговор на друг по-съществен въпрос - защо се 
издига именно Бургас, а не някой от околните 
градове, които и без това са играли твърде важна 
роля в залива от античността до началото на XVIII 
век? Този въпрос също получи отговор в нашите 
издания, но очевидно не достатъчно категоричен. 
За издигането на града като лидер допринася ком-
плекс от фактори, но се налага да изтъкнем отново 
решаващата роля на:

3. Част от карта на Европа от 1760 г. Бургас е 
нанесен с днешното си име.
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V. СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА 
БУРГАС

В продължение на 300 години (1475-1774) Черно 
море е относително затворено османско море и през 
този период светът научава твърде малко за залива. 
Историкът Божидар Димитров свърза въздигането 
на Бургас през ХVIII век “с времена на относи-
телна стабилност, ред и сигурност в Османската 
империя...” (7:с.21). Само на пръв поглед тезата е 
убедителна. Всъщност войни на Османската импе-
рия през ХVIII век не липсват - тъкмо напротив. На 
границата между XVII и ХVIII в. на черноморската 
карта се настанява един нежелан за османците 
съсед - Руската империя. За няколко десетилетия 
тя се утвърждава като водещата сила в тази част 
на Европа, а след войната от 1768-1774 г. Русия се 
установява окончателно на черноморския бряг. 

Моментално западноевропейските съветници 
на Османската империя обръщат внимание върху 
изключителното стратегическо положение на Бур-
гас. Ако подредим сведенията за издигането на 
Бургас успоредно с хронологията на руската инва-
зия на Черно море, ще открием, че те се случват в 
абсолютен синхрон (вж. Приложение 1).

Лафит-Клаве е главен инспектор на укрепле-
нията във Франция. През 1783 г. става експерт в 
турската армия и на следващата година дава пър-
вата професионална оценка на стратегическото 
положение на Бургас: “Това е най-благоприятното 
място за дебаркирането на армия, която би искала 
да нападне Константинопол”… (13). 

Нова стратегическа оценка прави барон Божур 
между 1794-1799 г.: “Бургаският залив е твърде 
важен пункт, за да може безнаказано да се прене-
брегне отбраната му... Този залив е като прицелна 
точка за руския флот, разположен в Севастопол и в 
устието на Днепър, който може да пристигне в него 
при северен вятър дори преди турците да успеят да 
научат за отплаването му” (32:с.413).

Руски разузнавачи кръстосват през 1819-1827 
г. бъдещото бойно поле (и бургаския район) във 
връзка с предстоящата война. Според едно военно 
сведение от всички градове по Черно море Русия 
отдава на Бургас най-голямо значение. “Тоя град 
има предимства между всички останали градове по 
черноморското крайбрежие“ (12:с.139). А веднага 
след войната от 1828-1829 г. Дибич Забалкански 
логично устройва главната си квартира в Бургас 
(8). 

Тези стратегически оценки и решения показват, 
че едновременно с икономическото си разрастване 

Бургас измества околните градове като най-важния 
стратегически пункт на Черно море под Стара пла-
нина и като първостепенен плацдарм за атака (или 
отбрана) на Цариград. 

Защо обаче издигането на Бургас не се случва 
през периода IX-XIV век, когато заливът е бил 
най-оспорваната територия (9) между Византия и 
България, а именно през XVIII век? Отговор нами-
раме в революционната промяна на военните тех-
нологии. Крепостните съоръжения отстъпват пред 
развитието на артилерията. Това прави решаващо 
стратегическото положение на града, а не условия-
та за каменни укрепления (каквито Бургас предлага 
в по-малка степен).

Каква историческа ирония - името на града 
означава ‘кула’ или ‘крепост’.
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Година Руското проникване на Черно 
море

Развитие на Бургас и нарастване на неговото 
икономическо и стратегическо значение

ХV-ХVII век Черно море е затворено турско 
море.

През XVI и ХVII в. Бургас е незначително приста-
нище за зърноизнос (9:с.17).

1696
Азов е завзет от руснаците (33). До 1697 г. Бургас е отразен в два документа за стра-

тегическите пътища от Цариград към Северното 
Черноморие (1).

1711

Османците печелят битката при 
Прут, а чрез мира от Прут си 
връщат Азов (10:т.V).

1697-1715 - карта на Черно море от Николас Витсен 
(1641-1717): за пръв път е нанесен Бургас на дати-
рана карта с името: Pier kus sive Pergas, очевидни 
производни от „Пиргос“ (28).

1736-1739
Руснаците окончателно завладя-
ват Азов, въпреки някои отстъп-
ки пред османците (33).

1747: карта на Емануел Боуен за пръв път показва 
Бургас като най-важен град в Залива (5).

1774

Договор от Кючюк Кайнарджа; 
руснаците получават свобода 
при Азов, полуостров Керч, кре-
постите Кинбурн и Йеникале в 
Крим, устията на Днепър и Буг; 
земите на татарския хан стават 
руски протекторат (33).

1753-1787: Бургас е определен като голямо градче, 
едно от главните пристанища на България за черно-
морска търговия (32:с.305).
1771-1772: руска карта представя Бургас като главен 
град в Залива (28).
1768-74 г.: Бургас, Месемврия, островчето Св. Ана-
стасия и Ченгене скеле, както и Созопол, били укре-
пени от турците (13). 

1788-1790

Русия завладява Очаков и Изма-
ил (33).

1784 г., френският експерт Лафит-Клаве: „Бургас 
е главното пристанище на този залив”; заливът е 
по-известен като Бургаски, отколкото като Месем-
врийски; градовете (villes) в този залив са Бургас, 
Чингане-искелеси, Ахиолу, Месембрия и Сизеболи; 
най-благоприятното място за дебаркиране на армия 
за нападение над Цариград. (13).
1786 г.: Градът вече е “най-голямото и богато сели-
ще на цялата тази област … център на съобщения за 
Созопол, Ахело, за Къркклисе - Одрин и за Айтос” 
(18:с.16). През същата година ферман съобщава за 
собствена мерна единица за жито - „бургаско киле” 
(22:с.184). 

1792
Мир от Яш с Русия; османците 
отстъпват територии по северни-
те брегове на Черно море (33).

Барон Божур между 1794-1799 г.: „Бургаският залив 
е твърде важен пункт, за да може безнаказано да се 
пренебрегне отбраната му” (32).

Приложение 1:
РУСКОТО ПРОНИКВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ДО КРАЯ НА XVIII ВЕК И РАЗВИТИЕТО НА БУРГАС
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ЧЕРНО МОРЕ И ДНЕВНИЯ 
РЕД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ1

Посланик Бисерка Бенишева

През 2018 година се навършват 10 години от 
лансирането на Черноморската синергия 

- нова регионална инициатива на ЕС за сътрудни-
чество с черноморския регион. С присъединяване-
то на България и Румъния през 2007 географските 
граници на ЕС достигат Черно море и непосред-
ствената близост на широкия черноморски реги-
он насочва политическия фокус към развитие на 
сътрудничеството между страните и на региона 
като цяло с ЕС. Представеният през април 2007  
проект на Европейската комисия получава подкре-
пата на Европейския парламент и през февруари 
2008 год. в Киев, на съвместна среща на министри-
те на външните работи на страните членки на ЕС и 
на страните от региона, стартира инициативата за  
регионалното сътрудничество

Териториалният обхват на Синергията е по-ши-
рок от крайбрежието на Черно море и включва 
страни пряко прилежащи към региона, който се 
разглежда като ясно очертана географска област. В 
този контекст Синергията обхваща (освен страни-
те членки България, Румъния, Гърция) Армения, 
Азърбайджан, Грузия, Молдова, Русия, Турция и 
Украйна. 

Тематично инициативата цели постигането на 
координирани действия на регионално ниво в клю-
чови сектори като енергетика, транспорт, околна 
среда, риболов, мобилност, сигурност, търговия, 
туризъм, трансгранично сътрудничество, образо-
вание, гражданско общество и сътрудничество 
в областта на изследванията. Разширяването на 
регионалното сътрудничество не си поставя за 
пряка цел справяне с продължителните конфликти 
в широкия Черноморски регион (съответно При-
днестровието, Абхазия, Южна осетия, Нагорно 
Карабах). Целта е  по-скоро да се адресира общият 
климат, да се насърчат мерки за повишаване на 
доверието, включително чрез програми за сътруд-

1. Изказване на Кръглата маса „ЧЕРНОМОРСКИ ДНЕВЕН 
РЕД НА ЕС (Политически приоритети на българското пред-
седателство на Съвета на ЕС)”, организирана от Институ-
та за икономика и международни отношения, Българското 
дипломатическо дружество и Фондация „Фридрих Еберт”, 
София, 5 април 2017 г. 

ничество специално ориентирани да събират иначе 
разделени страни, така че с течение на времето да 
се премахнат пречките, които възпират процеса на 
сътрудничество. 

Подходът е проектно ориентиран, отдолу наго-
ре, за подкрепа на проекти, водещи до конкретни 
резултати. Прилага се гъвкавост при участието на 
страните от региона в зависимост от техния инте-
рес. 

По своя дизайн Синергията не се разглежда като 
отделна стратегия на ЕС към региона на Черно 
море, доколкото политиката на ЕС се формулира 
диференцирано на двустранна основа, респектив-
но в рамките на Източното партньорство спрямо 
Молдова, Украйна, Грузия, Армения Азърбайджан, 
в рамките на предприсъединителната стратегия 
спрямо Турция и в рамките на стратегическото 
партньорство с Русия. В този смисъл към момен-
та на стартирането си Синергията е инициатива, 
допълваща  стратегическата рамка на политиката 
на ЕС. От своя страна динамиката на двустранните 
отношения между ЕС и всяка една от страните-
участници оказва влияние върху темповете на 
секторното сътрудничество. 

Тази предпоставка - двустранната динамика в 
отношенията, ясно очертава два периода в прила-
гането на Синергията, съответно: 

- първият петгодишен период (2009-2014), пери-
од на постиженията, който се характеризира с 
успешни регионални проекти, установяване на 3- 
секторни партньорства - околна среда, транспорт, 
енергетика, втора резолюция на ЕП с призив за 
по-нататъшно развитие на политиката на ЕС към 
Черноморския регион; 

- и след 2014 година, период на предизвикател-
ствата, когато развитието на събитията в Украйна 
оказва възпиращо влияние върху динамиката на 
регионалното сътрудничество.

С приемането на секторните партньорства през 
2010 година се поставя и началото на структури-
рания диалог между ЕС и страните от региона - 
партньорствата са приети от съответните Съвети 
на министрите на ЕС, последвани от среща с парт-
ньорите от Черноморския регион. Партньорството 
в областта на енергетиката е ориентирано към 
насърчаване на диалога и съгласуване на политика-
та, докато партньорствата в областта на транспорта 
и околната среда са насочени към реализиране на 
проекти.

Отчитайки стратегическото значение на реги-
она за производството и преноса на енергийни 
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ресурси, ЕС насочва вниманието си към включване 
на страните от региона към енергийната общност 
и развитие на диалога по външните аспекти на 
енергийната сигурност в рамките на енергийната 
стратегия на ЕС. Разширяването на енергийната 
общност към страните от Черноморския регион 
цели разширяване на правната рамка на вътреш-
ната енергийна политика на ЕС в контекста на 
създаващия се общ енергиен пазар, привличане 
на инвестиции в производство и инфраструктура, 
подобряване на енергийната сигурност. Молдова и 
Украйна се присъединяват към енергийната общ-
ност, докато Армения, Грузия и Турция са наблюда-
тели. През март 2013 год. ЕС подписва пътна карта 
за сътрудничество с Русия в областта на енергети-
ката за създаване на паневропейски енергиен пазар 
до 2050 година.

Приемането на интегрирана морска политика 
на ЕС в черноморски контекст насочва усилията 
към по-добра координация между различните сек-
тори, зависещи от морето, така наречената „синя 
икономика“. В тази връзка по инициатива на Бъл-
гария и Румъния след организиране на координи-
раща работна среща се пристъпи към черноморска 
министерска конференция на заинтересованите 
страни.

За черноморското сътрудничество обаче не 
е определен отделен бюджет. ЕС подкрепя чрез 
различни програми и финансови инструменти в 
изпълнение на съответните европейски политики. 
С програмата за трансгранично сътрудничество, 
стартирала в края на 2008 година, ЕС фокусира 
вниманието си към развитие на контактите между 
местните власти, градовете, общностите, универ-
ситетите, културните институти, организации на 
гражданското общество. Създадения през 2008 
година черноморски форум на гражданските орга-
низация създава пространство за дебат, взаимно 
разбиране, комуникация и сътрудничество. В него 
се включват около 600 организации от Армения, 
Азърбайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, 
Турция, Украйна, Румъния, Русия. По инициатива 
на форума през 2012 година се  приема пакт за 
защита на децата чрез създаване на регионална 
мрежа от неправителствени организации, в който 
се включват 10 страни. В регионалния проект за 
младежки мрежи в черноморския регион се включ-
ват девет национални младежки съвета.

ЕС отваря програмата си Хоризонт 2020 за 
сътрудничество със страните от региона в областта 
на изследванията, иновациите  и науката - одобрени 

са 20 проекта с участие на страни от Черноморския 
регион. Академичната мобилност се подкрепя чрез 
програмата на ЕС Еразмус +.

В областта на мобилността и сигурността Синер-
гията е насочена към подобряване управлението 
на границите и митническото сътрудничество на 
регионално ниво. В тази контекст дейността на 
регионалните центрове в Букурещ за борба с транс-
граничната престъпност и в Бургас  за координация 
и размяна на информация относно трансгранич-
ни нелегални дейности допринасят за адресиране 
предизвикателствата на нелегалните маршрути в 
региона.

Уроците от този период за прилагане на Синер-
гията сочат, че при наличие на политическа анга-
жираност както от страна на ЕС, така и от черно-
морските страни, регионалното сътрудничество не 
е просто допълнение, а пряк компонент на евро-
пейските политики за постигане на стабилност и 
устойчивост в непосредственото съседство.

В периода след 2014 година обаче събитията 
в Украйна оказаха влияние върху политиките и 
респективно програмите на ЕС към Черноморския 
регион. Някои проекти за Крим бяха суспендирани 
с изключение на тези в подкрепа на гражданското 
общество и контактите между хората. В допълне-
ние през юли 2014 год. Европейският съвет прика-
ни ЕК да преоцени програмите за сътрудничество 
ЕС-Русия, така че за всеки индивидуален случай 
да се вземе решение за постепенно суспендиране 
прилагането на двустранни и регионални програми 
на сътрудничество. 

Несъмнено в условията на усложнена среда 
за сигурност политиката на ЕС на непризнаване 
анексирането на Крим и въведените ограничителни 
мерки е необходимо преосмисляне на подхода към 
сътрудничеството в региона на Черно море. 

В приетата в края на 2016 година Глобална 
стратегия за външната политика и политиката на 
сигурност ЕС се ангажира да инвестира в поддър-
жането на сътрудничеството в рамките на региони-
те и между регионите и определя управлението на 
отношенията с Русия като ключово стратегическо 
предизвикателство. Наред с потвърждението на 
политиката на непризнаване и прилагане на огра-
ничителни мерки в зависимост от изпълнението 
на Минските договорености Глобалната страте-
гия посочва, че ЕС и Русия са взаимно зависими. 
Това налага да се обсъдят разногласията и да се 
търси сътрудничество, където интересите съвпадат. 
Наред с външнополитическите въпроси, по които и 
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понастоящем ЕС си сътрудничи с Русия, Глобална-
та стратегия посочва, че би могло да се пристъпи 
към селективна ангажираност по въпроси, които 
са и от европейски интерес, включително климат, 
Арктика, морска сигурност, образование, науч-
ни изследвания и трансгранично сътрудничество. 
Тази ангажираност следва да обхване и задълбо-
чаване на връзките между обществата чрез улес-
няване пътуванията на студенти, представители на 
гражданското общество, бизнеса

С приемането на Римската декларация на 25 
март тази година лидерите на ЕС се ангажираха с 
програма, в която наред с основни цели на евро-
пейската политика изразиха своята решимост да 
работят за по-силна Европа на глобалната сцена. 
По отношение на непосредственото съседство ЕС 
се ангажира с развиване на съществуващите парт-
ньорства и изграждане на нови за насърчаване 
на стабилността и просперитета на тези региони 
както на изток, така и на юг. 

Отчитайки предизвикателствата и необходи-
мостта от по-ангажирана роля на ЕС в региона 
на Черно море, е необходимо да се пристъпи към 
изграждане на политическа рамка на регионалното 
сътрудничество по подобие на други региони в 
непосредственото съседство - Дунавска стратегия, 
Балтийска стратегия, Съюз за Средиземноморието.  
Една стратегия за Черноморския регион следва да 
се основава на:

- потенциала на регионалното сътрудничество 
за постигане на свързаност и климат на доверие;

- ролята на черноморското сътрудничество да 
постигане на целите на по-широк кръг инициативи 
на ЕС - Източното партньорство, Дунавската стра-
тегия, Стратегията за морска сигурност, Стратеги-
ята за Централна Азия, чиято свързаност с ЕС не 
може да заобиколи Черноморски регион;

- надграждане над постигнатото в рамките на 
Черноморската синергия чрез разширяване на 
секторните партньорства с нови области, създаване 
на платформи за структуриран диалог по теми от 
взаимен интерес на ЕС и страните от региона.

През 2018 и 2019 год. предстои председателство 
на Съвета на ЕС от двете крайбрежни страни член-
ки - България и Румъния, с чието присъединяване 
беше лансирана Черноморската синергия. И двете 
страни членки имат значителен принос и в редица 
случаи бяха двигатели за разширяване на обла-
стите, създаване на партньорства, изграждане на 
мрежи на сътрудничество.

Настоящата ситуация изглежда предизвикателна 

към изграждането на стратегическа рамка за реги-
она на Черно море, но именно това предизвика-
телство стимулира необходимостта от ангажирана 
европейска политика.

В рамките на председателството на Съвета на 
ЕС през 2018 год. България може да разработи 
съвместно с ЕСВД и ЕК и да предложи на партньо-
рите Черноморски дневен ред на ЕС. Насочването 
на вниманието на ЕС към регион в непосредствено 
съседство, свързващ Европа, централна Азия и 
Близкия изток, е от пряк интерес за България и за 
общата външна политика и политиката на сигур-
ност на ЕС.
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ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН:
ИМА ЛИ АЛТЕРНАТИ-
ВА НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА 
НАПРЕЖЕНИЕТО?1

Любомир Кючуков
Директор на Института за икономика и между-
народни отношения

Динамиката на процесите в постсъветско-
то пространство, конфликтът в Украйна 

и изострянето на напрежението между Русия, от 
една страна, и САЩ, ЕС и НАТО, от друга, дове-
де до рязко свиване на идеите и перспективите за 
Черноморския регион - разглеждан единствено и 
само като поле на конфронтация, като сигурнос-
тта доминира и до голяма степен измести всички 
останали аспекти на междудържавните двустранни 
и регионални отношения. А отсътвието на диалог 
извън проблемите на сигурността (където пък диа-
логът на практика бе прекъснат) само по себе си 
генерира допълнително напрежение и води до нова 
спирала в неговата ескалация.

От тази гледна точка като първа стъпка за 
търсене на позитивни алтернативи на сегашното 
развитие на процесите би следвало дебатът да не 
се ограничава само в плоскостта на отношенията 
ЕС-Русия, а да се види комплексът въпроси в реги-
она като цяло. Което пък от своя страна предполага 
дискусиите да се оттласнат от чистите констатации 
и погледа назад, а да се опитат да търсят решения 
на проблемите с поглед напред. С други думи - да 
се отиде отвъд отговора на въпроса „кой е вино-
вен?”, на който ние в Европейския съюз и Русия 
имаме еднозначни - и коренно противоположни 
отговори, а да се опитаме да формулираме идеи по 
посока на решенията „какво да се прави?”.

В геополитически план Черноморският реги-
он оформя полоса на съприкосновение на някол-
ко силови линии: от географска гледна точка - 
между Европа и Азия (с всички характеристики 
на Близкия изток като дългосрочна гореща точка); 
в политически план - между евроатлантическия 
свят и цивилизационните традиции на източните 

1. Изказване на Кръглата маса „ЧЕРНОМОРСКИ ДНЕВЕН 
РЕД НА ЕС (Политически приоритети на българското пред-
седателство на Съвета на ЕС)”, организирана от Институ-
та за икономика и международни отношения, Българското 
дипломатическо дружество и Фондация „Фридрих Еберт”, 
София, 5 април 2017 г.

общества; в религиозен - между християнството и 
исляма; в исторически - като поле за противоборс-
тво на големи империи; в икономически (дори и 
само през призмата на енергетиката) - като район 
на транзит и трансфер на енергоносители между 
страни производителки и страни потребителки на 
енергоресурси. 

Но преди всичко сега той се явява пресечна 
точка на интересите на водещите регионални сили 
- Русия и Турция, както и на геополитическите и 
глобалноикономически интереси на големите све-
товни играчи - САЩ, ЕС, Китай. Това определя 
и неговите основни днешни характеристики. На 
първо място - много двустранни замразени кон-
фрикти (Абхазия, Северна Осетия, Нагорно-Кара-
бах, Приднестровието, Източна Украйна), много 
зони на военни действия, много оръжие в региона 
(не само у държавите, но и в ръцете на разнообраз-
ни паравоенни формирования) и най-вече - той се 
явява пряка линия на конфронтация от типа „студе-
на война”. На следващо място - регионът е в непо-
средствена близост до основните международни 
конфриктни зони, „горещи” точки на напрежение 
и реални военни действия: Сирия, Ирак, Афга-
нистан, както и до реалното оперативно поле на 
„Ислямска държава” (фактор, който често остава 
на заден план при анализа на ситуацията, но който 
има потенциал да предизвика сериозни проблеми 
в редица страни в Черноморския регион). Крим 
радикално промени ситуацията: Русия се стреми да 
се преутвърди като доминиращ фактор в региона, 
НАТО засилва военното си присъствие, балансите 
рязко се промениха, конфронтацията доминира и 
практически не оставя място за диалог. 

Говорейки за приоритетите на отделните гло-
бални играчи в широкия Черноморски регион, си 
струва да се спомене, че традиционно интересите 
на ЕС винаги са били по-скоро съсредоточени в 
сферата на икономиката (и основно към богатия на 
енергоносители Каспийско-Кавказки район), дока-
то САЩ концентрират своето внимание основно 
върху аспектите на сигурността, укрепването на 
военно-политическото си присъствие и огранича-
ване на руското политическо (и енергийно) вли-
яние върху страните от региона, а и в по-широк 
контекст - от цяла Югоизточна Европа. Парадок-
сално, но регионът на Черно море, от друга страна, 
е единственото място в момента, където Русия си 
сътрудничи тясно с НАТО в лицето на една клю-
чова негова страна членка - Турция. Нещо повече, 
в продължение на близо две десетилетия, както 
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преди, така и по време на сегашната криза (с крат-
кото десетмесечно прекъсване по време на кризата 
със сваления от Турция руски самолет в Сирия), 
Турция и Русия се стремят да определят динамика-
та на сигурността в региона, не на последно място  
и енергийната такава.

От своя страна след 2008 г. и събитията в Грузия 
Европейският съюз реално изцяло промени, дори 
идейно подмени възприетия „включващ” подход 
към региона на Черно море (намерил въплъщение 
в приемането на Черноморската синергия като 
инструмент на ЕС спрямо региона, след като чрез 
присъединяването на България и Румъния ЕС полу-
чи физически излаз към него) с „изключващ” такъв 
(Източното партньорство), оставяйки практически 
извън обхвата на своите политики и инструменти 
Русия и Турция. Които пък от своя страна наме-
риха в това допълнителен мотив за собственото си 
сближаване като алтернатива на усложнените си 
отношения с Брюксел, а и Вашингтон. В резултат 
на това станахме свидетели на прецедент в светов-
ната политическа история в рамките на последното 
столетие, когато тези две страни, заедно с Иран, 
успяха частично да изолират Запада от решаването 
на ключов световен проблем - чрез организирането 
на паралелния преговорен процес между страните 
от сирийския конфрикт в Астана. Иначе казано, 
без да предлага идеологическа алтернативност 
и без да разполага с необходимия икономически 
потенциал (извън енергоносителите) да предложи 
политическа алтернатива на страните от региона, 
Русия получава определена вторична, до голяма 
степен изкуствена геополитическа алтернативност 
в резултат на конфронтацията с ЕС. Нещо повече, в 
национален план конфронтацията е този политиче-
ски и обществен ресурс, който позволява на упра-
вляващите в Русия и Турция да генерират широка 
политическа и обществена подкрепа за своите 
политики и да използват това противопоставане 
с Европа като инструмент за вътрешна консоли-
дация на нацията (впрочем в огледален план тази 
конфронтация се използва практически за същите 
цели и от някои от съседките на Русия - но не само 
и не толкова за национална, колкото за междуна-
родна консолидация в рамките на НАТО и ЕС).

Маркирайки позициите и интересите на Китай 
спрямо региона, следва да се подчертае, че Китай 
демонстрира наличието на дългосрочна стратегия 
за икономическа експанзия в тази част на Европа, 
показвайки засилен интерес и търсене на нови под-
ходи, включително и чрез „Инициативата за трите 

морета” (Черно, Адриатическо и Балтийско) за 
модернизация на пристанищната инфраструктура, 
допълваща по-широкия стратегически проект за 
„Пътя на коприната”. Всичко това на фона на дос-
татъчно интензивния ежегоден политически диалог 
в рамките на формата „16+1”, обхващащ страните 
от Централна и Източна Европа и Китай.

Анализът на политическите процеси би бил 
непълен, ако се пропусне и влиянието на недър-
жавните фактори в региона. Нарастващите нацио-
нализми - характерен елемент на новия европейски 
век, намират свое приложно поле на практика във 
всички черноморски страни. И докато в Западна 
Европа те се проявяват по-скоро на ниво общество, 
намирайки израз в нарастването на ксенофобските 
нагласи и електоралния ръст на партиите на крайна-
та десница (издълбавайки същевременно дълбоки 
вътрешни разломи в обществата), то в редица стра-
ни от източната част на континента и постсъветско-
то пространство тези националистически тенден-
ции прерастват в управленска държавна политика 
(използвани като инструмент и за укрепване на 
властовите позиции на управляващите) при това 
в немалко случаи с все по-очевиден реваншистки 
привкус. Към всичко това следва да се добави и 
сериозната активност на радикалния ислям, особе-
но в района на Кавказ, който се използва не само 
за рекрутирани на нови джихадистки бойци, но и 
като база за организация на терористични акции 
извън региона.

Очевидно при наличието на толкова много 
линии на съприкосновение на конфликтни интере-
си подходът за търсене на стабилизация на реги-
она следва да бъде интегрален, а инструментът за 
решаване на проблемите може да бъде само поли-
тически. На първо време това означава най-малко 
две неща: диалог и мерки за възстановяване поне 
на минималното доверие. Надпреварата във въо-
ръжаването води единствено до нова надпревара 
във въоръжаването - на още по-високо ниво. Освен 
това НАТО изначално е стратегически доста огра-
ничен в усилията си да поддържа желаните балан-
си: както в международно-правен план (от Кон-
венцията от Монтрьо от 1936 г., налагаща лимити 
на броя, тонажа и времето на престой на военни 
кораби на нечерноморски страни в акваторията 
на Черно море), така и в политически - от тясното 
руско-турско взаимодействие. Това от своя страна 
поставя въпроса доколко едно ограничено при-
съствие на НАТО може да играе реален възпиращ 
ефект и дали то не се превърща просто в удобен 
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аргумент за засилващо се руско военно присъствие 
и активност в региона. Тук следва също така да се 
отчита и обстоятелсдтвото, че за разлика от страни-
те, които граничат директно с Русия, Югоизточна 
Европа вижда рисковете за своята сигурност не 
толкова във възможна директна агресия, колкото в 
цялостно влошената среда за сигурност в резултат 
на конфронтацията между Русия и НАТО, която 
прави сраните от Югоизточна Европа по-уязвими 
на по-преките зпалахи, каквито за тях са терори-
змът, радикалният ислям, преливането на неста-
билност от Сирия и Близкия изток, бежанският 
натиск. Нещо повече, историята е показала, че с 
Русия винаги е по-добре да се преговаря, отколкото 
да се воюва - не случайно сривът на комунизма в 
страната бе в резултат не на Студената война, а на 
разведряването.

На фона на сложните политически взаимотно-
шения в Черноморския регион следва изрично да 
се спомене факта, че страните от региона успяха 
да изградят свой формат за регионално сътрудни-
чество с вече достатъчно дългогодишна история 
- Организацията за черноморско икономическо 
сътрудничество (ЧИС). Независимо че ЧИС често 
се оказва почти блокирана от регионални напре-
жения и двустранни конфликти, тя е единственият 
регионален формат за диалог и сътрудничество, 
а необходимостта от нейното съществуване като 
платформа за многостранен регионален диалог се 
доказва дори от факта, че въпреки формално чисто 
икономическата си насоченост, тя реално е квази-
политическа и не случайно ръководният ѝ формат 
е от министри на външните работи.

Диалогът обаче има не само междудържав-
на проекция - и най-опасното е, когато омразата 
и агресията започват да определят отношенията 
между обикновените хора. За съжаление като че 
ли в много случаи геополитиката се мисли в кате-
гориите на отминалия век - единствено и само през 
призмата на териториите. А днес битката е може 
би в по-голяма степен за съзнанието на хората - и 
радикалният ислям и неговата идеология са най-
убедителното доказателство за това. По отношение 
на региона тази тенденция намира отражение в 
обстоятелството, че на практика със своите дейст-
вия Русия изолира и маргинализира своя най-важен 
ресурс в постсъветското пространство - руското и 
рускоезично население. От друга страна, дейст-
вията на Украйна по изолация на сепаратистките 
региони (включително периодичното прекъсване 
на електрозахранване, изплащане на пенсии и т.н.) 

реално имат същия ефект върху няколко милиона 
украински граждани. Със своята политика ЕС 
също не допринесе за стабилизация на процесите и 
подходът не беше достатъчно коректен към Украй-
на - след обещанията за евроатлантическо бъдеще 
и подкрепа последва откат, като референдумът в 
Холандия срещу ратификацията на Споразумени-
ето за асоцииране на ЕС с Украйна определено не 
беше посрещнат добре от общественото мнение в 
страната.

Очевидно първа задача на този етап е да се 
спрат бойните действия. Иначе казано - да се спаз-
ват изцяло Минските споразумения и от двете стра-
ни. Тук специално стои въпросът с Крим, който не 
фигурира в Минск по-очевидни причини и който 
задълго ще трови отношенията в региона. Анало-
гиите никога не са изцяло релевантни, но си струва 
да се напомни, че на победителите във Втората 
световна война им трябваха близо тридесет годи-
ни за да решат проблема със статута на Западен 
Берлин - сега просто едва ли имаме този времеви 
комфорт. Самото спиране на войната обаче само по 
себе си не решава въпроса, ако резултатът е просто 
нов замразен конфликт. Следващата фаза е да се 
да се гради мира. И на първо място това се отнася 
за вътрешния етнически мир - въпрос, който касае 
почти всички страни от постсъветското простран-
ство в региона с техните замразени конфликти и 
който има пряко отношение към статута и третира-
нето на малцинствата.

Всичко казано налага по-високо ниво на анга-
жираност на ЕС с развитието на процесите в 
региона, деескалация на напрежението, постепен-
но намаляване на риска от директен сблъсък на 
НАТО и Русия, подобряване на цялостната среда за 
сигурност и разработка на своеобразна „мрежа от 
мрежи” за регионален диалог и сътрудничество. 

Реактивирането и надграждане на Черномор-
ската синергия и превръщането и в дългосрочна 
стратегия на ЕС за Черноморския регион може да 
бъде този инструмент, който да даде началото на 
един по-позитивен процес и България има серио-
зен шанс в рамките на българското председател-
ство на Съвета  ЕС да заложи в приоритетите си 
лансиране на дискусия по този въпрос. За целта с 
посланик Бенишева на страниците на в. „Труд” от 
27 януари т.г. предложихме идеята за приемането 
на Черноморски дневен ред на ЕС да залегне като 
политически приоритет на българското председа-
телство. За неговото реализиране трябва отново да 
се търси сътрудничество със страни като Германия 
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12. Морето...

и Румъния, като то може да бъде процес, стартиран 
по време на  българското председателство, продъл-
жен от австрийското (страна, имаща сериозен инте-
рес от свързването на Дунавското сътрудничество 
с Черно море) и завършен от румънското председа-
телство в началото на 2019 г. Това би представля-
вало пряк български принос към общата външна 
политика и политика на сигурност на ЕС.

През 2018 год. ще се навършат десет години след 
съвместното заявление на министрите на външните 
работи на ЕС и на страните от Черноморския реги-
он за разширено сътрудничество между ЕС и реги-
она като едно цяло. Настъпва моментът за преглед 
на постигнатото, за по-голяма ангажираност както 
на ЕС, така и на региона, за дефиниране на следва-
щи приоритети на сътрудничеството и механизми 
за изпълнението на тези приоритети, за повече гъв-
кавост и баланс между двустранния и регионалния 
подход. Разширяване на регионалното сътрудни-
чество няма да разреши пряко спорните въпроси, 
но може да генерира повече взаимно доверие и с 
времето да подпомогне отстраняване на пречките за 
следващо по-високо ниво на сътрудничество. Още 
повече че резолюцията на Европарламента  от 2011 
г. „За Черноморска стратегия на ЕС“ призоваваше 
за разработка на всеобхватна стратегия за региона с 
цел „решения за съществуващите проблеми и оси-
гуряване на стабилност, сигурност, демокрация и 
процъфтяване в района. Черноморският район има 
стратегическо значение за ЕС”.
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
В ЧЕРНО МОРЕ
Проф. д-р Даниела Клисарова
Институт по рибни ресурси (ИРР) - Варна 

Биоразнообразието, това изключително мно-
гообразие от екосистеми, биологични видо-

ве и гени има важно значение не само защото е 
ценно самó по себе си, но и чрез осигуряване на 
широк набор от жизненоважни екосистемни ползи 
(Доклад на ЕС, 2011). 

България е посочена сред петте страни, които се 
характеризират с високо биоразнообразие. 

Информация за намаляване на биологичното 
разнообразие в глобален мащаб започва да се поя-
вява в научните изследвания още през миналия век. 
През последните години кризата в биоразнообрази-
ето във всички екосистеми е  видима. 

В Европа понастоящем почти една четвърт от 
дивите биологични видове са застрашени от изчез-
ване, а голяма част от екосистемите са деградирали 
до степен да не могат да осигуряват така ценните 
за нас ползи. 

Затова водеща цел на ЕС е спиране до 2020 г. 
на загубата на биоразнообразие и на деградацията 
на екосистемните ползи в ЕС и съответно тяхното 
възстановяване, доколкото това е възможно, както 
и увеличение на приноса на ЕС за спиране загубата 
на биоразнообразието в световен мащаб (Доклад на 
ЕС, 2011). 

Причини за намаляване на биоразнообразието
Основните причини за намаляването на биоло-

гичното разнообразие на сушата е антропогенният 
натиск: неправилното използване на земеразде-
лянето и земеизползването, изсичането на горите 
и промяна предназначението на земите, непра-
вилното прилагане на съвременните технологии, 
липсата на екологичен подход, свръхпродукцията, 
безразборното използване на торове, химикали и 
токсични вещества.  

Научните изследвания посочват главните пъти-
ща за загуба на биоразнообразие в Черно море:

1. Един от факторите за загуба на биологично 
разнообразие в Черно море е замърсяването, което 
започва през 70-те години. През 90-те години, пора-
ди  настъпилия  колапс в икономиката, се наблюда-
ва намаляване на източниците на замърсяване. 

Замърсяването води до промяна на естествените 

свойства на водата чрез внасяне на неспецифични 
за морето вещества - увеличаване концентрация-
та на естествените компоненти над допустимите 
норми, увеличаване концентрацията на радиоактив-
ни отпадъци, изпускане на горещи води, пренасяне 
и разпространение на вредни организми и др. 70% 
от замърсителите се внасят от шестте черноморски 
държави, а останалите 30% се внасят в Черно море 
чрез р. Дунав. Еутрофикацията на водите се отра-
зява негативно върху всички нива на организмова 
организация и води до драстично намаляване на 
морското биоразнообразие. Често водата по нашето 
крайбрежие става червена, кафява и има неприятен 
мирис заради “цъфтеж” на фитопланктона. Това 
явление е неприятно на пръв оглед, но то би могло 
да бъде и опасно. Има видове, отделящи екзотокси-
ни, които при филтриране от миди и поглъщане от 
риби попадат в организмите. При тяхната консу-
мация в хората могат да се наблюдават стомашни 
неразположения. 

Големите количества замърсители, вливащи се 
в Черно море, липсата на силни течения и недос-
татъчната циркулация на водите влошават изклю-
чително екологичните условия в него. През 1981 г. 
акад. Големански определи “Черно море като най-
замърсеното море в света” (Golemanski, 1998).

2. Свръхексплоатацията на морските ресурси и 
неконтролируемото дънно тралиране доведоха  до 
унищожаване на хабитати  и пагубно намаляване 
на цели популации. 

3. Интродукцията на  чужди, екзотични видове 
позволи успешно заемане на екологични ниши 
в посока превръщането им в инвазивни видове. 
Това предизвика срив в автохтонните популации  с 
невъзможност за възстановяване. Инвазивните кте-
нофори Mnemiopsis leydii и Beroe ovata, които се 
хранят с личинките и хайвера на рибите, доведоха 
до промяна и в рибните запаси.

През последните години започна възстановява-
не на  популацията от делфини. Въпреки сблъсъка, 
който се наблюдава между рибари, институции и 
делфини, е необходимо  да се намерят  екологосъ-
образни начини за съвместно съществуване. Наша 
цел и задача е да отговорим как да се съхрани това 
биоразнообразие, което е останало, и как да бъде 
възстановено изгубеното.

4. Тези локални фактори действаха на фона на 
глобалните промени в климата. 

Скоростта и степента на антропогенните изме-
нения, настъпващи в моретата, и влиянието на тези 
промени върху  биоразнообразието, респ. екосисте-
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мите, са причина за сериозна загриженост и задъл-
бочено проучване. 

Черно море има специфична термохалин-
на структура и водообмен, които  влияят върху 
биоразнообразието. Особеност на черноморските 
води е тяхното формиране - основно в резултат на 
смесване на пресни води и води, постъпващи от 
Мраморно море през пролива Босфор. Върху хими-
зма на водите в българската черноморска акватория 
силно въздействие оказва р. Дунав 

Речният отток от българския бряг в морето 
е сравнително малък. Река Камчия има локално 
крайбрежно влияние. При формиране солеността 
на черноморските води пред българския бряг от 
първостепенно значение е дунавското влияние. 
Динамиката на речния сток и солеността на повърх-
ностните води са в добре изразена обратно пропор-
ционална зависимост (Рождественский, 1986). 

Въздействието и разрушаването на хабитатите 
е най-сериозната заплаха за биологичното разно-
образие (Национален доклад на МОСВ, 2005). В 
крайбрежната зона сериозни щети нанасят строи-
телството и инфраструктурните проекти. Тук попа-
дат строежите на транспортни водни коридори 
- магистрални тръбопроводи, газопроводи, удъл-
бочване на река Дунав за транспортни цели.

Заплаха със засилващо се значение е строител-
ството на големи туристически комплекси и съо-
ръжения по Черноморието. Прогнозата е за запаз-
ване на висок туристическия поток, което може да 
доведе до негативни последици за околната среда и 
биологичното разнообразие при неправилно упра-
вление на дейностите в рекреационния процес.

Законодателна рамка на проблема
Тези основни фактори са разгледани подробно  

от ИРР - Варна в  проекта “Съвременна оценка на 
биоразнообразието в Черно море в съответствие с 
европейските изисквания: крайбрежна и открито-
морска част”(2011-2013 г.), ССА. Актуалността на 
проекта е продиктувана от Европейската рамковата 
директива за водите и е в съответствие със законо-
дателната база: Закон за биологичното разнообра-
зие, който цели опазването на представителни за 
Република България и за Европа типове природни 
местообитания и местообитания на застрашени, 
редки и ендемични растителни и животински видо-
ве в рамките на Национална екологична мрежа, 
опазването на защитените растителни и животин-
ски видове от флората и фауната на Република Бъл-
гария; Закона за защитените територии, Закона за 
водите; Конвенцията за биологично разнообразие 
и Паневропейската стратегия за биологично разно-

образие и хабитати. 
Важни програмни документи в това отношение 

са: Национална стратегия за устойчиво развитие и 
Националната стратегия за мониторинг на биоло-
гичното разнообразие както и Протокола за запаз-
ване на черноморското биоразнообразие и хабита-
ти към Конвенцията за защита на Черно море от 
замърсяване.

Съществуват редица международни спогодби, 
насочени към съхранение на биологичното разноо-
бразие, които са в сила за Черноморския регион: 

Варненска конвенция 1960; Конвенция за защита 
на Черно море от замърсяване (Букурещска конвен-
ция); UNCLOS - 1982 Конвенция на Обединените 
нации за морските закони; Споразумение за прила-
гане на мерките по Конвенция от 10.XII.1982 свър-
зана със запазване и управление на рибните запаси 
и мигриращите риби; Споразумение за изпълнение 
на част XI от конвенцията за морските закони на 
ООН; Конвенция по биологичното разнообразие 
- CBD UN; Конвенция за влажните зони от меж-
дународна значимост и хабитатите на водни птици 
- RAMSAR; Конвенция за запазване на дивата при-
рода в Европа и естествените хабитати - Бернска 
конвенция; Споразумение за запазване на морските 
бозайници в Черно море, Средиземно море и в 
Атлантика - ACCOBAMS; Картагенски протокол 
по биоразнообразието GFCM; Код за отговорен 
риболов към FAO-1995; Споразумение на ООН за 
рибните запаси; FAO Споразумение за съгласие за 
стратегичски план на действие за възстановяаване 
и защита на Черно море, 1993; Директива за хаби-
татите на ЕО; Рамкова директива за морска страте-
гия; Протокол за запазване на биоразнообразието и 
хабитатите на Черно море; Конституция за храните 
и стопанска организация на ООН; Споразумение 
за постигане на синхраон с мерките за междуна-
родно съхранение и управление от риболовните 
кораби в открито море; Регулация на Съвета на 
ЕО No/1287/2009, фиксираща възможностите пред 
риболова за определени видове риба в Черно море 
2010; Регулация на Съвета на ЕО No/1287/2009, 
фиксираща възможностите пред риболова за опре-
делени видове риба в Черно море 2009. 

Първата Червена книга на Черно море е пуб-
ликувана през 1999 г. и включва 160 вида (http://
www.grid.unep.ch/bsein/redbook/index.htm). Нейно-
то обновяване е постоянно и понастоящем включва 
259 вида с идентифициран статус според критери-
ите на IUCN (International Union for Conservation of 
Nature).
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Научно доказани промени и следствия
През последните 30 год. черноморската екоси-

стема претърпявава значителни промени. Комер-
сиалният риболов, основаващ се главно на морски 
видове, започва в средата на 70-те  години и достига 
максимум в края на 80-те. Българският риболов се 
базира на 30 вида риби и безгръбначни, но ограни-
чен брой от тях представляват стопански интерес. 
През последните 30-40 години най-високочислени-
те и интензивно експлоатирани са калканът, студе-
нолюбивият вид трицона и топлолюбивите хамсия 
и сафрид. Техните уловни количества изграждат 
общо 95% от общия среден улов на България за 
посочения период (Panayotova and Mikhailov, 2006). 
Те формират трансгранични, общи запаси. 

През 70-те еутрофикацията на Черно море 
зачестява и последствията са увеличена честотата 
на „червени цъфтежи” на фитопланктона, хипоксия 
в дънните  биоценози, поява на видове - мигранти. 
Рязкото намаляване на морските хишници като 
паламуд, лефер, скумрия, заедно с еутрофикацията 
пораждат предпоставки за увеличаване на планкто-
ноядните видове. (Caddy and Griffits,1990). Заедно 
с това високата биомаса на планктона индуцира 
бързото развитие на т.н. желеобразни организми. 
Навлизането и успешното адаптиране на двете 
нови ктенофори за Черно море: първоначално на 
kтенофората Mnemiopsis leidyi в края на 80-те и 
на ктенофората Beroe ovata в края на 90-те години 
бяха едни от последните резултати на тези промени 
в Черноморския басейн.

Ефектът на глобалните промени на климата е 
отчетен и на територията на България. Страната 
попада в зоната на засушаване. Намалява общото 
количество на валежите и на речния отток, особено 
ярко изразено в Черноморския район.

Според данни на ИРР - Варна, получени от 
предходни години под въздействието климатично-
то влияние и антропогенния фактор (значителен 
през 1970-1990 г., намален 1990-1996 г., и отново 
увеличаващ се през 1996-1999 г.), химичният и 
биологичен статус на водите по черноморското 
крайбрежие и прилежащите му езера търпи значи-
телни изменения, което променя с бързи темпове 
видовото многообразие.

През периода 2011-2013 г. беше регистрирана 
тенденция за повишаване на температурите на 
морските води, което корелира с фактите, че ефек-
тът на глобално изменение на климата е отчетен и 
на територията на България - последните 12 г. са 
по-топли от обичайното (Александров и др., 2010). 

При соленността на крайбрежните води също беше 
отчетена тенденция за повишаване (Фиг.1).

Позовавайки се на данни, техн. доклади на ИРР 
- Варна, от началото на фитопланктоните изслед-
вания (1954 г., ИРР-Варна) в българските морски 
акватории са установени общо 544 фитопланктон-
ни вида разпределени в 8 класа. 

В периода 2008-2010 г. в крайбрежните води 
и бракичните езера (Варненско и Белославско) са 
установени 222 вида и форми микроводорасли. 
През 2011-2015 г. бяха регистрирани 258 вида 
(Фиг.2). Показателно е слабото повишаване на 
биоразнообразието на фитопланктона след 2010 
г., което не може да достигне нивото на видово 
разнообразие от първия период. Този сравнителен 
анализ подкрепя положителното влияние на въве-
дените мерки за съхранение на видовете, респ. за 
съхранение на крайбрежната екосистема.

Натрупаните знания са база за ефективно проек-
тиране и управление  на защитените морски зони. 
Тези дейности могат да осигурят значими еколо-
гични и социално-икономическите ползи, изграж-
дане на устойчиви  морски екосистеми в период на 
глобални климатични  промени.

Двете таксономични групи, Dinophycea (периди-
неи) и Bacillariophyceae (кремъчни), имат най- голям 
дял на участие в морския фитопланктон и през годи-
ната сменят своята роля в зависимост от температу-
рата и хидрологичните условия на средата. 

В сезонен аспект видовото разнообразие на 
фитопланктона е най-високо през летните месеци 
(Фиг. 3).

През последния период параметрите на 
фитопланктонната биомаса демонстрират „добро-
то” състояние на екосистемата според критериите, 
приети в  „Националната програма за мониторинг 
на повърхностни води“.

Фиг.1. Сезонна температура (◦С и соленост %Ἀ) на 
повърхностните води в северната част на Варненския 
залив - 2011-2013

Фиг.2. Брой фито-
планктонни видове от 
1954 до 2015 г.
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При изследванията върху зоопланктоните попу-
лации беше отчетено значително развитие на новия 
за Черноморската екосистема вид  Oithona davisae. 

За периода на изследванията през 2011-2013 г. са 
установени общо 26 зоопланктонни вида при най-
високо видово разнообразие през летните месеци. 

Като цяло в открито море пред българския бряг 
се установяват някои признаци на подобрено със-
тояние на зоопланктона - повишаване на биомасата 
на хранителния зоопланктон през летните месеци 
и намаляване на концентрацията на Mnemiopsis 
leidyi. Наличието на пролетни цъфтежи на Noctiluca 
scintillans и Rotatoria обаче индикира еутрофикаци-
онни процеси, като най-интензивна еутрофикация 
на водите се регистрира в езерната система край 
Варна и отчасти във Варненския залив. Тези еко-
системи се отличават с ниско видово разнообразие 
(Михнева, 2013).  

Значително влияние върху биоразнообразието 
в Черно море оказва процесът на въвеждане на 
чужди (инвазивни, екзотични) видове животни и 
растения. През последните години това се случ-
ва с все по-нарастващи темпове (Фиг.4). Един от 
главните вектори на тяхното разпространение са 
баластните води на корабите (Клисарова, 2014).

При ракообразните и представителите на група-
та “Varia”се наблюдава тенденция за увеличаване 
броя на видовете през 2013 г. спрямо предходните 

две. При молуските се установяват редукция на 
видовия състав в посока от 2011 към 2013 г. И през 
трите изследвани години не се установява наличи-
ето на черната мида Mytilus galloprovincialis дори в 
близост до откритоморски води. Индексите AMBI 
и М-AMBI отразяват слабо до умерено замърся-
ване на изследваните станции през юни 2013 г. и 
умерено до силно през 2011 г., като самоочиства-
щата роля на заливните води се изявява в посока от 
заустването на езерните води към откритоморската 
станция В9. Проведените изследвания през 2013 г. 
показаха изключително намален запас от миди за 
разлика от 2005 г., когато беше налице тяхното въз-
становяване спрямо 70-те години (Петрова, 2013).

Замърсяването на водите, което е в основата 
на масираните “цъфтежи” в морето, довежда до 
драстично намаляване на биоразнообразието на 
бентосните организми. 

Еутрофикацията заедно с появата на хищния 
охлюв Rapana venosa в Черно море през 50-те 
години на миналия век нанасят непоправими щети 
върху популацията от двучерупчести мекотели 
пред българския бряг. 

Най-засегната е черната мида (Mytilus 
galloprovincialis), чийто запас през 70-80-те годи-
ни е почти напълно унищожен. Унищожен е един 
ценен запас и неговите функции като биофилтра-
тор.

Въпреки сериозните екологични проблеми, пре-
дизвикани от антропогенната еутрофикация и преу-
лова на стопанските ценни риби, беше отчетено, че 
видовият състав на рибите в басейна на Черно море 
нараства с годините: до 1978 г. са били известни 
около 167 вида черноморски риби (Черно море, 
1978), докато днес се съобщава за наличие на 199 
вида (http://www.fishbase.org/trophiceco/FishEcoList.
php?ve_code=143, 2015). Промените в биологията 
на даден вид са в отговор на измененията в окол-
ната среда и влиянието на антропогенния фактор. 
След нарушаване баланса в системата видовете 
трудно и бавно въстановяват своите биологични 
и популационни параметри. При това той протича 
при нови равновесни взаимоотношения и на фона 
на повишено риболовно усилие върху биомасата 
на видовете. 

Тук е необходимо да се вземат под внимание 
повишената численост на лефера, паламуда (особе-
но висока през 2012 г.) и делфините, като основни 
хищници спрямо хамсията (Михайлов, 2013).

 Всичко това обуславя необходимостта от уста-
новяването на международно регулиране и квоти-

Фиг 3. Месечна 
динамика в таксо-
номичния състав на 
фитопланктона в 
Българските край-
брежни акватории, 
2011-2015 г.

Фиг. 4. Хронология на инвазията на чужди видове в 
Черно море (Shiganova, T.A., 2010).
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ране на уловите на хамсията в местата и на зиму-
ване, което може да придобие по-реални измерения 
в рамките на общата риболовна политика за Черно 
море. 

Последният период на анализ на видовото 
разнообразие се характеризира със слаба видова 
редукция в крайбрежните води пред българския 
бряг, сезонна динамика в индексите и оценка на 
водите от “лошо” до “умерено” състояние. Появата 
на инвазивни видове води до дестабилизация на 
екосистемата и влошаване на екологичното „здра-
ве“ на Черно море. 

Изводи
Прилагането на  екосистемен подход към упра-

влението на човешките дейности дава възможност 
за устойчиво използване на морските ресурси. 
Това изисква постигането на добро състояние на 
морските екосистеми, продължителна и резултатна  
защита и съхранение и предотвратяване влошава-
нето  на биоразнообразието в Черно море. 

Екологичните промени, както и прекомерното 
изземване доведоха до намаляване на запасите на 
промишлените видове риби в Черно море. Като 
алтернатива вниманието на риболовните органи-
зации и фирми е насочено към някои нерибни 
морски ресурси. Във връзка с оползотворяването 
им като естествен ресурс създаването на аквакул-
тури и управление на вече съществуващите морски 
ферми е необходимо за опазване на морската среда 
и устойчивото развитие на тези ресурси. 
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