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ВОДАТА, МОРЕТО, КРАЙБРЕЖИЯТА

ПОЗНАНИЕ ЗА МОРСКАТА 
СРЕДА

Проф. д-р Маруся Любчева

Морската екосистема не се различава от 
останалите екосистеми по отношение на 

принципите на познаваемост - знаем за нея толко-
ва, колкото ни позволяават инструментите, с кои-
то разполагаме, за да разкрием всички елементи и 
свързаността им. Намаляването на неизвестността 
и неопределеността е процес, при който се разши-
рява базата данни и се правят разкрития, с които 
системата се управлява по-лесно и ползваемостта 
й става все по-възможна. Последното е определя-
що в практическата насоченост на знанието за мо-
рето и дава възможност ресурсността на морската 
екосистема да се превърне в принадлежен ресурс 
на човечството или най-малко на общността, която 
обитава морските брегове.

Знанието за морето не се съдържа в учебниците 
или ако се съдържа, то е крайно недостатъчно, за да 
формира устойчиво отношение към този необозрим 
природен ресурс и феномен. Знанията за морето на 
този етап са извън обсега на образователната среда, 
познанията за морската среда не се формират и с 
политиките, макар те да оказват сериозно влияние 
върху познавателните процеси. Те се създават по 
други пътища и там, където ги има, са устойчиви 
и постонно попълващи се. Включването на знания 
за морската среда в учебните планове и програми е 
не само необходимо. То е определящо за изгражда-
не на ресурсна свързаност, екологична сигурност и 
устойчиво развитие.

Морето съществува в поезията, в прозата, в 
бизнеса, то е същност на живота на много хора. В 
същото време за мнозина то е единствено плаж и 
равлечение. Между сериозната и развлекателната 
част се простира едно изключително разнообразие, 
което включва биологични, химически, физически 
процеси, да не говорим за историята и географи-
ята, които определят стратегическите погледи към 
всяко морско пространство. Звачимостта на морето 
в една или друга форма винаги е съществувала, но 
едва през последното десетилетие, породено от по-
литически причини, за морето (моретата) се загово-
ри в детайлен план с намерение знанието за морето 
да се превърне в инструмент за развитие. „Синята 
икономика“ и „синият растеж“ заеха стратегическо 
място в поредица от европейски документи, което 

предпоставя и реална перспектива морето да бъде 
изучавано не само от учени и политици, а да бъде 
поставено като обект на обучение за постигане на 
систематизирано знание, както това се случва с вся-
ка друга екосистема.

Защо е необходимо да изучаваме морето?
• За да се осигури базата от знания, необходима 

за съхранението и развитието морската екосисте-
ма.

• За  да се развие икономическият потенциал на 
богатото разнообразие на морската среда на Евро-
па.

• За да се развие една устойчива и създаваща ра-
ботни места „синя икономика“ в мореплавателския 
и морския сектор чрез подобряване на конкурентос-
пособността и ефективността на промишлеността, 
публичните органи и изследователите. 

• За да се намалят рисковете за всички, които 
населяват морските крайбрежия и които използват 
морето.

Всичко това би допринесло за постигането на це-
лите на стратегията „Европа 2020“ , както и на всяка 
национална стратегия, в чийто обхват се включват 
големите водни басейни, морета и океани. 

А те от своя страна са свързани със заетост, ино-
вации, образование, социално приобщаване, борба 
с изменението на климата, все неща, които рефлек-
тират пряко върху живота на хората и то не само 
на тези, които живеят около водните басейни. Раз-
ширяването на базата за знания за морето би доп-
ринесло за  по-добро разбиране на проблемите и  
поведението на морето. 

Знанията за морето се разпределят в различни 
направления и се класифицират по различни при-
знаци, напр. специализирано, институционално и 
гражданско познание. Основание за подобна класи-
фикация се намира в неформалното разпределение 
на задълженията по отношение на морските про-
блеми на различни групи или структури в обще-
ството. Естествено е специализираното познание 
да се свързва с науката и изследванията, админи-
стративно свързаните въпроси да се насочат към 
институционалното, а общите исторически, гео-
графски, билогични и др. въпроси да се ориентират 
към образователните и граждански структури. 

Разглеждането на различните видове познания и 
техните елементи в детайли дава възможност да се 
проследят вътрешните взаимовръзките, както и  да 
се намерят дефицитните зони. Едновремнно с това 
се вижда, че нито едно от познанията не може да 
бъде лимитирано напълно в съответните граници, 
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т.е. интегрираният поход при формирането на по-
знанията за морската среда, а на следващ етап раз-
витието и приложението му, е най-добрият, който 
съответства на разнообразието от проблеми, съпът-
стващи морското дело. Още един проблем става ви-
дим при разпределението на познанието по видове 
- необходимостта от съответна база данни, върху 
която да се изгради системата на съответния вид 
познание.  Такава е стартирала на европейско ниво. 
През 2009 г. започва първа серия от подготвителни 
действия за създаването на прототипи на платформи 

за данни: хидрография, геология, физика, биология, 
химия, природни (морски) местообитания. Преди 
всичко това натрупване се свързва със специализи-
раното знание - хидрографски служби, служби за 
геоложки проучвания, изследователски  институти. 
Събирането на базите данни се осъществява от пуб-
лични органи, които управляват данни за морска-
та среда. Те са подпомагани от частни дружества с 
опит в обработката и разпространението на данни. 
Създадени са и информационни морски системи, 
които обслужват институционалното познание, а 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ПОЗНАНИЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛНО 
ПОЗНАНИЕ ГРАЖДАНСКО ПОЗНАНИЕ

• Hаучни изследвания на 
морската среда
• Специализирано образование
и обучение
• Технологично развитие и  
морски индустрии
• Морски секторни политики
• Рибарство и аквакултури

• Законодателна база
• База данни за морската среда
• Данни за околната среда

Знания по:
• География на морето
• Биология (морска флора и 
фауна)
• Морски ресурси
• Опазване на морската среда

Познанието се свързва с различни нива на формиране и съответствие с инстументариума за неговото 
поддържане.

ВИД ПОЗНАНИЕ НИВО НА ФОРМИРАНЕ ИНСТРУМЕНТИ

Специализирано • Изследвания
• Технологии
• Иновации

• Финансиране 
• Научни институти
• Изследователски центрове
• Университети
• Средни специализирани 
училища
• Учебни планове и програми
• Държавна политика

Институционално • Законодателна база
• Стратегически документи
• Секторни планове и програми
• Статистически бази данни
• Морска стратегия
• Стратегия транспорт
• Стратегия туризъм
• Регионално развитие
• Черноморското крайбрежие

• Национални структури
• Европейски структри
• Международни организации
• Международни конвенции

Гражданско • Учебни заведения
• Университети
• Структури за неформално 
образование
• Граждански структури

• Учебни планове
• Учебни програми
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именно: директива за водите, директива за водите 
за къпане, директива за местообитанията, рамкова 
директива за морска стратегия, както и система по-
казатели за околната среда по регионални морски 
конвенции като OSPAR, HELCOM, Конвенцията от 
Барселона и Конвенцията от Букурещ. 

Диференцирането на знанията за морската сре-
да, от друга страна, може да доведе до фрагмен-
тация, неравномерно развитие и едностранност 
не само в натрупване на знания и бази данни, но 
и да създаде предпоставки задълбочаване на опре-
делени дефицити. Това от своя страна ще повлияе 
върху цялото състояние на екосистемата. Подобна 
ситуация налага или едновременно изграждане на 
отделните сектори на познанието с еднакви усилия 
и скорост, или интегрирането на диференцираните 
сектори в една обща платформа. Ако свържем об-
съждането с интегрираната морска политика, то 
очевидно интегрираното морско познание трябва 
да се разглежда като част от нея. Повече от очевид-
но е, че политиката има нужда от база, за да се ре-
ализира. И тя също трябва да има интеграционен 
характер. Повече от ясно е, че биологията на мо-
рето зависи от много фактори - физични, химични, 
метеорологични; чистотата на водата също зависи 
от много фактори - съдържание на токсични веще-
ства, химически вещества, отпадъци; ресурсността 
на морето се определя от биологичните, химичните 
и физични фактори. Всичко това показва висока об-
вързаност на параметрите и предполага интеграция 
на платформите и базите данни. Ето защо изолира-
нето на изследователските центрове от системите 
на базите данни или обратно изолирането на инсти-
туционалното познание от специализираното, няма 
да даде възможости за цялостно развитие на мор-
ската екосистема. Ако днес е модерно да се говори 
за икономика, базирана на знанието, то за морското 
познание трябва да приемем посланието “син рас-
теж, базиран на морското познание”.
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МОРЕТО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУРЕГИ-
ОНАЛНО И ТРАНСНАЦИО-
НАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 
ИНТЕГРИРАНАТА МОРСКА 
ПОЛИТИКА В СТРАТЕГИЧЕ-
СКИТЕ ДОКУМЕНТИ
Проф. д-р Севдалина Турманова
Областна администрация Бургас

Възможностите за използване на ресурсите 
на морето имат важна роля за икономиче-

ското развитие на страната. Поради тази причи-
на те са намерили приложение в разработените 
стратегически документи за регионално и местно 
развитие, в т.ч. в Националната стратегия за ре-
гионално развитие 2012-2022 г. в Приоритет 3.2. 
„Развитие на междурегионално и транснационал-
но сътрудничество, включително за постигане на 
стратегическите приоритети на макрорегионално 
ниво“. Разработването на макрорегионална стра-
тегия за развитие на Черно море ще допринесе за 
сътрудничеството със съседните черноморски дър-
жави. Интегрираното морско развитие е намерило 
най-голямо отражение в Стрaтегическа цел 3 на 
Регионален план за развитие на Югоизточен район 
(РПР) „Развитие и подобряване на териториалното 
сближаване на ЮИР чрез използване на различните 
форми на териториалното сътрудничество - тран-
сгранично, транснационално и междурегионално”. 
Тази стратегическа цел се изпълнява посредством 
поредица от приоритети:

- Приоритет 1 “Развитие на трансграничното 
сътрудничество и мобилизиране потенциала на пе-
риферните гранични територии в Югоизточен ра-
йон”;

- Приоритет 2 “Развитие на междурегионал-
но и транснационално сътрудничество в помощ 
на постигане на стратегическите цели за развитие 
на Югоизточен район” - нови възможности за от-
ключване на потенциала на региона като граничещ 
с Черно море, ще се създадат чрез прилагането на 
макрорегионални стратегии в рамките на Черно-
морското териториално сътрудничество и Интегри-
раната морска политика на ЕС;

- Приоритет 3 “Опазване на българската аквато-

рия на Черно море и развитие на морското дело и 
рибарство в Югоизточен район” - важен приоритет 
на политиката за развитие на района е ограничаване 
на прекомерната експлоатация на морските природ-
ни ресурси и свеждане до минимум на негативните 
ефекти от натиска върху тях. 

Други приоритети, свързани с интегрираното 
морско развитие, са:

Стратегическа цел 1, Приоритет 2 “Развитие 
на устойчиви форми на туризъм и на културните и 
творческите индустрии в Югоизточен район”, Спе-
цифична цел 1 “Стимулиране развитието на специ-
фични за ЮИР видове туризъм”

Туризмът, и по-специално морският рекреати-
вен туризъм, зaема водещо място в икономиката 
на Югоизточния район. Отраслът се развива като 
сериозна икономическа дейност, която диверсифи-
цира икономиката на района и създава различни 
форми на заетост. 

Видове туризъм в област Бургас, свързани с мо-
рето:

• морски туризъм (крайбрежен, круизен, подво-
ден, яхтен и други форми на туризъм, свързани в 
Черно море);

• еко туризъм;
• спа и уелнес туризъм.
Морски туризъм
Черноморското крайбрежие на Бургаска област 

е чудесно място за лятна почивка. Голяма част от 
плажовете тук са обширни, а други - малки и раз-

положени в живописни морски заливи. Освен съче-
тание на слънце, пясък и море, черноморските ку-
рорти предлагат пешеходен, вело- и конен туризъм, 
еко туризъм, посещение на природни, културни и 
археологически забележителности. По експертна 
оценка около 85% от туристите в Бургаска област 
идват за морска ваканция (рекреационен туризъм) 
и само 13-15% се интересуват от другите туристи-
чески сегменти.

Еко туризъм
Мандренско езеро; защитена местност „Пода“; 
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резерват „Ропотамо“.
Резерватът се радва на голяма посещаемост през 

лятото, когато обикновено на туристите се предла-
га и разходка с лодка по реката. Най-голям интерес 
за посетителите представляват причудливите скал-
ни образувания „Лъвска глава“, „Веселата скала“ 
и остров Свети Тома, известен още като Змийския 
остров.

Балнео, спа и уелнес туризъм
България има вече модерна и разнообразна база 

за балнео, спа и уелнес туризъм. Основни центрове 
за този вид туризъм в Бургаска област са калните 
бани в Поморие и Бургаските минерални бани с на-
личието на луга и лечебна кал.

Басейните с луга и лечебна кал са най-големият 
безплатен „Спа център“ на открито в цяла Бълга-
рия. Намират се в южната част на Атанасовското 
езеро, има лесен и удобен пешеходен достъп. Град 
Поморие е известен по цял свят със своята лечебна 
кал. По качествата си поморийската лиманна ле-
чебна кал, добивана от соленото езеро, се нарежда 
между най-добрите в света. Още през 1930 година 
градът има своята общинска калолечебница. Днес 
в Поморие целогодишно се лекуват заболявания на 
опорно-двигателния апарат; гинекологични, хирур-
гически и травматични, кожни, периферни нервни, 
неспецифични заболявания на двигателните орга-
ни, сърдечно-съдови, чернодоробни и др.

Къмпинг туризъм
По южното Черноморие са разположени някои 

добре оборудвани живописни къмпинги, които се 
намират в красиви заливи и предлагат възможности 
за сърф, кайтсърф, ветроходство, водни ски и др. во-
дни спортове: “Арапя”, “Градина”, “Златна рибка”, 
“Оазис”, “Юг”, “Силистар”, “Каваци” и др. Въпре-
ки това сериозен конкурент са гръцките къмпинги.

Морето - възможност за развитие на междуре-
гионално сътрудничество

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 
год. 

През настоящия програмен период 2014-2020 г. 
чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство 
се търсят възможности за обмен на добри практи-
ки и финансиране на проекти с цел обединяване на 
междусекторните политики за устойчив „син“ рас-
теж, за интегрирано управление на крайбрежните 
зони, морско наблюдение и морско пространствено 
планиране, намаляване на разходите и рисковете и 
повишаване на ефективността в опазването и из-
ползването на ресурсите. По програмата са опре-
делени следните шест приоритетни области/оси, 

по линия на които ще се разпределя финансовият 
ресурс от Европейския фонд за морско дело и ри-
барство (ЕФМДР):

Приоритетна ос 1. Насърчаване на устойчиво в 
екологично отношение, иновативно, конкуренто-
способно и основано на знания рибарство, характе-
ризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Приоритетна ос 2. Насърчаване на устойчиви в 
екологично отношение, иновативни, конкуренто-
способни и основани на знания аквакултури, харак-
теризиращи се с ефективно използване на ресурси-
те.

Приоритетна ос 3. Насърчаване на изпълнение-
то на Общата политика в областта на рибарството 
(ОПОР).

Приоритетна ос 4. Повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване.

Приоритетна ос 5. Насърчаване на предлагането 
на пазара и преработването.

Приоритетна ос 6. Насърчаване на изпълнение-
то на интегрираната морска политика.

Иновационна стратегия за интелигентна спе-
циализация на република българия 2014-2020

Визия:
България да направи до 2020 година качествен 

скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за 
справяне с обществените предизвикателства в сфе-
рата на демографията (намаляване на изтичането 
на мозъци, привличане на успешно реализиралите 
се българи, стимулиране на младежкото предпри-
емачество), устойчивото развитие, интелектуалния 
капитал и здравето на нацията.

Стратегическа цел:
До 2020 г. България да премине от групата на 

„плахите иноватори”в групата на „умерените ино-
ватори”.

Оперативна цел 1:
Фокусиране на инвестициите за развитие на 

иновационния потенциал в идентифицираните те-
матични области (за създаване и развитие на нови 
технологии, водещи към конкурентни предимства и 
повишаване на добавена стойност на националните 
продукти и услуги).

Оперативна цел 2:
Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, 

методи и др. подобряващи ресурсната ефективност 
и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата 
промишленост.

Регионална активност по тематични области - 
ЮИР:

• нови технологии в креативни и рекреативни 
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индустрии;
• мехатроника и чисти технологии;
• индустрия за здравословен живот и биотехно-

логии.

Биотехнологии с пряко приложение за здраво-
словен начин на живот: 

• персонална медицина, диагностика и индиви-
дуална терапия, лечебни и лекарствени форми и 
средства; 

• производство, съхранение, преработка и дос-
тигане до крайния потребител на специфични бъл-
гарски съставки, средства и продукти (вкл. кисело 
мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира, вино, 
млечни и месни продукти, етерични масла, билки 
и билкови продукти, козметични средства и проду-
кти);

• производство на инструменти, оборудване, 
консумативи за медицинска и дентална диагности-
ка и терапия и/или участие в наднационална произ-
водствена верига;

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху 
възможностите за персонализация (немасов, а пер-
сонален туризъм);

• зелена икономика - технологии, продукти, про-
цеси;

• производство на специализирани храни и на-
питки (бебешки и детски, „космически“ храни);

• производство на инсталации за добиване на 
екологично чиста електроенергия и промишлена 
вода;

• нанотехнологии в услуга на медицината;
• „сини“ технологии и приложение на нови ме-

тоди и технологии в устойчивото ползване на речни 
и морски ресурси.

Морето - възможност за развитие на трансна-
ционално сътрудничество

 „Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудни-
чество, финансирана по Европейския инструмент 
за съседство. Общата цел на програмата е подобря-
ване на благосъстоянието на хората в регионите на 
Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съв-
местно опазване на околната среда.

Програмата се изпълнява с помощта на Евро-
пейския инструмент за съседство. Териториални-
ят обхват включва 10 държави - България, Гърция, 
Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, 
Молдова, Русия и Украйна - с цялата си територия 
или с региони на ниво NUTS II (или еквиваленти). 
Общият бюджет на програмата е в размер на 53 942 
456,70 евро.

Приоритетите на програмата са свързани с:
• съвместно насърчаване на бизнеса и предпри-

емачеството в областта на туризма и културата;
• увеличаване на трансграничните възможности 

за търговия и модернизация на селското стопанство 
и свързаните сектори;

• подобряване на съвместния мониторинг по 
околна среда;

• повишаване на осведомеността и съвместни 
действия за намаляване на речните и морски отпа-
дъци.

Основните типове бенефициенти са местни/ре-
гионални власти, публично-правни организации 
(юридическа лица с нестопанска цел в обществена 
полза, академични и образователни институции и 
др.) и неправителствени организации.

Проекти по СОП „Черноморски басейн 2014-
2020 г.” на Областна администрация Бургас в про-
цес на оценка

Балканско сътрудничество за интегрирано упра-
вление и устойчиво развитие на бреговите и морски 
зони

Приоритетна ос 2: околна среда.
Водещ партньор: регион Източна Македония и 

Тракия.
Основни дейности по проекта: създаване на ГИС 

система с данни за крайбрежна ерозия, рискове от 
наводнения, защитени зони, морски защитени зони, 
градско и селско планиране, социо-икономическо 
значими зони - пристанищна и крайбрежна инфра-
структура; регионална стратегия за управление на 
крайбрежните зони; обучителни курсове.

Проект иновационен предприемачески хъб „Бал-
кани-Средиземно море“
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Основната цел на проекта е създаване на мрежа 
Блакани-Средизмено море за научни изследвания, 
политики и практики в областта на предприемаче-
ството. Проектът е насочен към насърчаване на ино-
вативното предприемачество и стартиращи фирми 
чрез обучение, менторство и коучинг по отношение 
на създаването на печеливши бизнес модели в сел-
ските и морските район на участващите страни.

Основните предизвикателства на настоящия 
проект включват:

• укрепване на транснационално сътрудничест-
во между участващите страни;

• развитие на предприемачески познания;
• използване на възможностите на пазара;
• изграждане на капацитет за управление;
• увеличаване на приходите от иновативни про-

дукти и услуги;
• преодоляване на липсата на ефективност в про-

изводството и предлагането на услуги;
• насърчаване на сътрудничеството между фир-

ми износители.
Проекти по СОП „Черноморски басейн“ 2007-

2013 г., реализирани от Областна администрация 
Бургас

Проект „Туристически пътеки в Черноморския 
регион“  BSB-TOUR

Основната цел на проекта е популяризиране на 
туризма, традиционните продукти и културното бо-
гатство на Черноморския регион.

9 Партньори: водещ партньор е Префектура 
Централна Македония, Гърция; партньори са Об-
ластна администрация Бургас, Държавна агенция 
за опазване на околната  среда - Украйна; Между-

народен цен-
тър за кавказки 
туризъм - Гру-
зия; Съвещате-
лен екологичен 
център “Каху” - 
Молдова; НПО 
“Агрикола” - 

Украйна; Арменска държавен аграрен университет 
- Армения.

IPA партньори: Агенция за развитие на Тракия и 
Агенция за развитие на Мармара - Турция.

Основните дейности включват съвместни дей-
ности за промотиране на туристическите дестина-
ции и традиционни продукти, в т.ч.: работни семи-
нари и уъркшопи в страните участнички по общи 
проблеми в туризма и възможности за бъдещо съ-
трудничество, подготовка на съвместни туристи-

чески продукти и проекти; провеждане на 3 фес-
тивала в Черноморския регион и преоткриване на 
непознати дестинации като туристически обекти в 
Турция, България и Гърция и разпространение на 
материали за популяризиране на туризма в Черно-
морския регион.

Проект „Платформа за културен обмен в Чер-
номорския басейн“ CULTUR-EXP

Основната цел на проекта е да разработи ино-
вативна мултиезикова IT платформа, основана на 
използването на отворен софтуер и адаптирана за 
културни продуценти (творци), културни операто-
ри (музеи, галери, театри, читалища, фестивали) и 
всички представители на културната среда. 

Платфор-
мата за кул-
турен обмен 
е създадена 
от организа-
ции от Чер-
н ом о р с к и я 
регион, но 
ще бъде дос-
тъпна за широк кръг потребители.

Партньори по проекта са: Грузинска асоциация 
за изследователни и образователни мрежи (GRENA) 
- водещ партньор по проекта, Грузия, Областна ад-
министрация Бургас, България, Европейска реги-
онална рамка за сътрудничество (ERFC), Гърция, 
НПО “Арменски паметници” (AMAP), Армения, 
Молдовска асоциация за изследователни и образо-
вателни мрежи (RENAM), Молдова.

Целевите групи включват: културни продуценти 
- всички хора, които изразяват себе си чрез изкуство 
- художници, 
певци, актьо-
ри, писате-
ли; културни 
о п е р а т о р и 
- всички, ан-
гажирани с 
организация 
на събития, 
включващи културни продуценти - галерии, музеи, 
театри, фестивали, и любители на изкуството - хора, 
които се интересуват от културата и изкуството.

2. Морето...
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
В ЧЕРНОМОРСКИЯ 
РЕГИОН*

Любомир Кючуков
Директор на Института за икономика
и международни отношения

Основното предизвикателство пред страните 
от Черноморския регион от доста време 

насам може да се формулира като възстановяване 
на нормалността. Динамиката на процесите в пост-
съветското пространство, конфликтът в Украйна 
и изострянето на напрежението между Русия, от 
една страна, и САЩ, ЕС и НАТО, от друга, доведе 
до рязко свиване на идеите и перспективите за 
Черноморския регион - разглеждан единствено и 
само като поле на конфронтация, като сигурността 
доминира и до голяма степен измести всички 
останали аспекти на междудържавните двустранни 
и регионални отношения. А отсъствието на диалог 
извън проблемите на сигурността (където пък 
диалогът на практика бе прекъснат) само по себе си 
генерира допълнително напрежение и води до нова 
спирала в неговата ескалация. 

Това определя и неговите основни днешни 
характеристики: пряка линия на конфронтация 
от типа „студена война”; наличие на много 
замразени конфликти (Абхазия, Северна Осетия, 
Нагорни Карабах, Приднестровието, Източна 
Украйна);  непосредствената близост до основните 
международни конфликтни зони, „горещи” точки 
на напрежение и реални военни действия: Сирия, 
Ирак, Афганистан, както и до оперативното поле на 
„Ислямска държава”.

Очевидно при наличието на толкова много 
линии на съприкосновение на конфликтни 
интереси подходът за търсене на стабилизация на 
региона следва да бъде интегрален, а инструментът 
за решаване на проблемите може да бъде само 
политически. На първо време това означава поне 
две неща: диалог и мерки за възстановяване поне 
на минималното доверие. 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 региона 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 виновен?”, 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?”.

При продължаващата ескалация на напрежението 
в Черноморския регион възможните сценарии за 
развитие на процесите в средносрочна перспектива 
не дават основание за позитивни очаквания 
(изключително интересен от тази гледна точка е 
анализът на американският мозъчен тръст RAND 
Corporation от 2018 г. относно перспективите за 
новия регионален ред в постсъветската част на 
Европа1). И най-вече - не сочат пътя за решаване 
на проблемите, доколкото всички досегашни 
политически действия са съсредоточени в 
полето на конфронтацията. През призмата на 
регионалните конфликти в региона и преди всичко 
на този в Украйна, определящ в най-голяма степен 
динамиката на противопоставянето, биха могли 
най-общо да се групират четири евентуални посоки 
на развитие:

Сецнарий „Застой“. Това би означавало на първо 
място въздържане на всички страни в конфликта - на 
национално и международно ниво  –  от предприемане 
на едностранни действия, имащи потенциала да 
предизвикат ново активна фаза на конфликта, като 
същевременно опитите за намиране на решение 
(включително през призмата на изпълнението 
на договореностите в Минското споразумение) 
продължават да не бележат съществен напредък. 
Самата идея е свързана с разбирането, че ако няма 
едностранни действия от нито една от страните, 
поне ще се избегне ескалацията на напрежението. 
Тук от ключово значение е отговорът на въпроса: 
възможно ли е статуквото да бъде поддържано 
- и удържано? Отговорът в средносрочен план е 
по-скоро „не“, отколкото „да“. Защото при липса 
на реалистичен и достижим хоризонт за трайно 
урегулиране на конфликта всяка динамика на терен 
ще води по-скоро до нови напрежения. Включително 
ще продължи въоръжаването, доколкото всяка от 
страните ще търси гаранции за защита на своите 
интереси единствено в сферата на укрепване 
на сигурността си, а не в политическия диалог. 
Като резултат: няма да има съществени стъпки 

1. Getting Out from “In-Between”: Perspectives on the 
Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia. RAND 
Corporation. Santa Monica, Calif. 2018.
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към урегулиране в краткосрочна перспектива, ще 
продължи конфронтация при относително ниска 
интензивност, много лесно може да се предизвика 
нова ескалацията. С други думи, рисковете се 
запазват на достатъчно високо ниво при отсъствието 
на импулси за по-позитивна динамика.

Сценарий „Замразени конфликти“. До голяма 
степен той се припокрива с първия сценарий, 
като съществената разлика е в това, че страните 
на практика не виждат или не желаят да търсят 
възможност да се ангажират с реални действия по 
решаване на конфликта, ангажирайки се основно с 
позиционни политически маневри - в национален 
и международен план. Тук въпросът е дали ще се 
намали напрежението в Украйна, ако конфликтът 
се замрази. На първо място не е сигурно, доколко 
това е постижимо. Освен това подобен развой би 
стимулирал вътрешната консолидация на всяка една 
от страни в противопоставянето й на другата - което 
би направило още по-трудно дори започването на 
нов диалог за намиране на съвместно решение. По-
скоро това би способствало за намирането на такъв 
модус вивенди, при който Източна и Южна Украйна 
(с помощта на Русия) ще продължат да развиват 
свои паралелни икономически и социални системи 
на тези на централната власт в едно неустановено 
от практическа гледна точка състояние (макар и 
при формално призната от всички, включително 
и от Русия, тяхна принадлежност към Украйна). 
Подобно развитие би могло да има своята 
политическа логика единствено ако: първо, е 
необходимо допълнително време, за да се пристъпи 
към конструктивен политически диалог - но няма 
основания да се смята, че към момента именно 
липсата на време препятства такъв диалог; второ, 
ако се очаква Русия да не издържи на санкциите и 
да бъде принудена икономически и политически да 
снеме подкрепата си от сепаратистките региони - 
но всичко сочи, че по-скоро се случва обратното: 
външният натиск консолидира руското общество 
в подкрепа на президента Путин, респективно 
помощта за сънародниците зад граница се превръща 
в национална кауза. Резултатът от подобно развитие 
ще бъде по-скоро циментиране на проблема 
и постепенно „привикване“ и акомодиране 
към подобен статут (както сочи и примерът с 
другите замразени конфликти в постсъветското 
пространство), отколкото евентуално създаване на 
условия за по-спокоен диалог с оглед намирането 
на съвместно решение.

Сценарий „Победа“. При този евентуален 

сценарий от ключово значение  е  дали дори теоретично 
е възможно едностранно решение на конфликта 
чрез постигане на военна победа. В едната посока 
това би означавало силово връщане на Донецка и 
Луганска област под контрола на властите в Киев, 
в другата - евентуално разширяване на зоната на 
конфликт и извън тези области в посока Крим. Най-
очевидното следствие от подобен подход на първо 
място би било многото нови жертви, включително 
и цивилни и от двете страни. Опитите за такъв тип 
решение, дори и от отделни местни формирования 
извън контрола на противостоящите страни, може 
да изправи пред директен сблъсък дори глобалните 
актьори, включително ангажиране на НАТО и 
Русия. А евентуален опит за завоюване обратно на 
Крим по военен път (което едва ли би могло реално 
да се очаква) би означавало на практика война с 
Русия - доколкото тя разглежда полуострова вече 
като своя територия. В крайна сметка може да се 
каже, че това е един непостижим (и има основание 
да се надяваме - немислим) сценарий.

Сценарий „Едностранни отстъпки“. При 
този сценарий въпросът е: може ли да се очаква, 
че Русия ще направи значими отстъпки, за да 
излезе от международната изолация или че 
Украйна ще направи същото в името на обратното 
приобщаване на Донецк и Луганск? При 
наличие на демонстрирана воля за намиране на 
политическо решение на конфликта възможността 
от незначителни едностранни отстъпки от всяка 
една от двете страни по относително периферни 
въпроси не следва да се изключва - но само като 
предварителни действия с оглед ангажирането в 
съдържателен двустранен преговорен процес. Дори 
и при най-оптимистичното развитие на процесите 
евентуални едностранни прояви на добра воля 
биха имали отношение единствено в контекста 
на търсенето на някаква позитивна динамика в 
ситуацията с Югоизточна Украйна. Каквито и да 
било едностранни отстъпки по отношение на Крим 
са изключени - и от двете страни. Такова развитие 
би могло да се очаква единствено в рамките на по-
широк процес на международно разведряване, като 
резултатът би бил евентуалното леко намаляване на 
напрежението - но само ако процесът е двустранен 
и има перспектива за прерастването му в ангажиран 
политически диалог за намиране на цялостно 
решение на кризата.

В обобщен вид може да се направят няколко 
базисни извода. Първо, Крим ще остава 
дългосрочен източник на напрежение, който ще 
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блокира намирането на каквото и да било решение 
и който има потенциала да взриви сигурността на 
региона. Решението на въпроса с Крим очевидно 
ще трябва да се търси в друга, по-дългосрочна 
времева перспектива, обусловена от промяна на 
международния климат като цяло. Второ, няма 
алтернатива на политическия диалог. Опитите 
за силови решения извън преговорите само ще 
задълбочат конфликта. Трето, само съвместно 
договорени и стриктно изпълнявани мерки 
могат да доведат до постепенно намаляване на 
напрежението. Единствените позитивни стъпки 
досега са Минските споразумения - постигнати в 
резултат от политически диалог, с международен 
ангажимент и посредничество. Естествено, за да 
водят те до практически резултат, споразуменията 
трябва да се изпълняват (и от двете страни), но 
това е единственото съществуващо споразумение, 
което формулира някакви правила на играта и най-
важното - което на този етап поне доведе до спиране 
на военните действия.

Ключовият въпрос обаче остава: постижим 
ли е съдържателен позитивен диалог? От гледна 
точка на динамиката през последните години може 
достатъчно категорично да се твърди, че ситуацията 
в Украйна (а и в Черноморския регион като цяло) 
не бележи позитивно развитие, респективно - не се 
повишават шансовете за провеждане на ангажирани 
преговори с цел намаляване на напрежението и 
търсене на дългосрочни решения на конфликтите. 
С други думи, от актьорите на терен и регионалните 
играчи засега отсъстват положителни импулси. От 
друга страна, в редица страни в Европа вече се 
наблюдава умора от ескалацията на напрежението 
и от липсата на позитивен хоризонт за прекратяване 
на конфронтацията. Посещенията на германския 
канцлер Меркел, френския президент Макрон, 
българския президент и премиер - Радев и 
Борисов, в Москва в рамките на по-малко от 
месец непосредствено след преизбирането 
на руския президент Путин свидетелстват, че 
необходимостта от диалог се осъзнава достатъчно 
ясно. Същевременно има достатъчно влиятелни 
глобални, регионални и национални фактори, 
които не са заинтересовани от намаляване на 
противопоставянето и търсенето на компромисни 
решения.

В анализ на немската фондация „Фридрих 
Еберт“,2 с която Институтът за икономика и 

2. Krumm, Reinhard. Europe’s Security Governance and 
Transatlantic Relations: The West, Russia and Europe’s Se-

международни отношения организира два поредни 
регионални дебата по темата (Varna Forum: Thik-
ing Together – през 20153 и 20174 г.), се очертават 
възможните стъпки и подходи с оглед постигането 
на три ключови цели: подновяване на диалога, 
възстановяване на доверието, възвръщане на 
сигурността. Самото постигане на напредък по 
която и да било от тях е изключително трудно - и 
това само по себе си не е ревелация. В този смисъл 
се прави изводът, че работещ може да бъде само 
подходът „стъпка по стъпка“. Като задължително 
първоначално условие би следвало да се създадат 
условия страните да се ангажират в процес - защото 
не може да се очаква каквото и да било еднократно 
усилие да доведе до сериозен пробив. На следващо 
място - да се създадат „острови на сътрудничество 
и структуриран диалог“. Като начало - в сферата 
на възвръщане на поне минималното доверие, като 
тези стъпки не следва да се обвързват с каквито и 
да било предварителни условия. В тези рамки да 
се идентифицират “острови“ (сфери) на взаимен 
интерес (не свързани директно с урегулирането 
на конфликтите), за да може страните постепенно 
да се ангажират със сътрудничество на глобално 
и регионално равнище (включително с оглед 
възстановяване на договореностите за избягване 
надпреварата във въоръжаването и контрола върху 
конвенционалните оръжия). В резултат на това 
постепенно да се инициира и утвърди структуриран 
диалог в конкретни области и по конкретни въпроси. 
Всичко това в контекста на основния въпрос - 
възстановяването на европейската сигурност като 
обща и неделима.

Може ли всичко това да проработи? Поне си 
струва да се опита. Историческият опит показва, че 
едва ли е задължително да се премине през „Ялта 
2“, за да се стигне до „Хелзинки 2“.

curity Order. Friedrich Ebert Stiftung, Regional Office for 
Cooperation and Piece in Europe. Vienna, November 2016.
3. Thinking Together Varna Forum: The Balkan-Black Sea 
Crossroads - New Departures? The Balkan - Black Sea 
Space - Recurrent Periphery or Regional Security Platform? 
Conference Documentation. Friedrich Ebert Stiftung. Sofia, 
2015.
4. Thinking Together Varna Forum 2.0: The Black Sea - 
Confrontation Or Cooperation? Conference Documentation. 
Friedrich Ebert Stiftung. Sofia, 2017.
* Изказване на Специалното издание на Националната 
кръгла маса „Морето - граница или врата“:Съвременният 
диалог за Черноморския регион - зона на добросъседство, 
сътрудничество и партньорство. Бургас, 29 май 2018. 
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НАВОДНЕНИЕТО
В БЕЖАНСКИЯ КВАРТАЛ
НА ГРАД ПОМОРИЕ
ПРЕЗ НОЕМВРИ 1941 ГОД.
Милчо Скумов

Съвременният квартал „Св. Георги“ е с насе-
ление около половината от населението на 

град Поморие. Жителите му са потомци главно на 
бежанци от Източна Тракия и Македония, пресе-
лили се в България след Първата световна война. 
Къщите им са построени близо до морския бряг 
със средства от Бежанския заем от 1926 г.1 (сн. 1 и 
2). Районът е подложен на силна абразия, морето 
системно отнема части от брега при всяка по-силна 
морска буря. От 80-85 метра в началото, през 1942 
г. разстоянието между къщите от първа линия и 
морския бряг е намаляло до 40-45 метра2. Теренът е 
на морското равнище, а на някои места и под него. 
Основите на къщите са от ломен камък, зидани със 
слаб варов разтвор, а долният им край е под нивото 
на морето. 

При тези обстоятелства всяко по-силно морско 
вълнение води до повишаване на подпочвените 
води, наводняване на дворовете и овлажняване на 
сградите. Вълните прехвърлят ниския пясъчен бряг, 
нахлуват в дворовете и къщите. Почти всяка година 
през есента и зимата дворовете се заливат с вода3. 
Дограмата и дъсчените подове гният, падат мазил-
ки, рушат се стопански постройки.

На 14 и 15 ноември 1941 година наводнение-
то, причинено от поредната силна морска буря, е 
изключително голямо. Съгласно разпоредбите на 
приетия след катастрофалното Чирпанско земетре-
сение през 1928 г. Закон за подпомагане пострада-
лите от обществени бедствия4 и Окръжно № 2516/
II-11 от 15.02.1937 г. кметът на Поморие незабав-
но уведомява за бедствието околийския управител, 
който назначава комисия за установяване размера 
на бедствието. Пострадали са 26 домакинства, кои-

1. Писмо № 8011/26.11.1941 г., ДА - Бургас, ф. 82к, оп. 
1, а. е. 102, л. 1.
2. Протокол от 28.07.1942 г., ДА – Бургас, ф. 82к, оп. 1, 
а. е. 102, л. 13.
3. Писмо № 1848/11.04.1942 г., ДА – Бургас, ф. 82к, оп. 
1, а.е.102, л. 6.
4. Закон за подпомагане пострадалите от обществени 
бедствия, чл. 1, ДВ бр. 20/28.04.1928 г.

то според комисията следва да бъдат подпомогнати 
общо със сумата от 67 890 лева5. Препоръчва се къ-
щите на бежанците да бъдат преместени на друго 
място, защитено от възможни бъдещи наводнения. 

Като изпраща сведението до Областната дирекция, 
кметът предлага6 да бъде отпусната и еднократна 
помощ от 30 000 лева на домакинство за събаряне 
на пострадалите постройки и застрояването им на 
ново място. Като подходящо ново по-високо мяс-
то за бежанските къщи кметът предлага нивата до 
манастир „Св. Георги“, собственост на манастира. 

5. Сведение от 19.11.1041 г., ДА - Бургас, ф. 82к, оп. 1, 
а. е. 102, л. 2.
6. Писмо № 8011/26.11.1941 г., ДА - Бургас, ф. 82к, оп. 
1, а. е. 102, л. 1.

Сн. 1. Аерофотоснимка на Анхиало и околностите 
му. 1918 г. Архив на БАН, ф. 165к Карел 
Шкорпил, оп. 1, а. е. 856. Фрагмент. В района на 
съвременния кв. „Св. Георги“ няма застрояване. 
Светлата ивица е плажът, близо до който по-
късно са построени бежанските къщи.

Сн. 2. Спътникова снимка на гр. Поморие към 
2017 година. Източник Google Earth. На морския 
бряг в кв. „Св. Георги“ има изградена защитна 
стена и вълноломи.
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Чрез областния инспектор по обществени грижи 
в Бургас преписката своевременно стига до Ми-
нистерството на вътрешните работи и народното 
здраве, Отдел за обществени грижи. В доклада на 
Бургаския областен инспектор7 предложението е за 
подпомагане с 300 000-350 000 лева. Със забележ-
ката, че така „ще се подкрепят играещите толкова 
голяма роля за затвърдяване на българщината в гр. 
Поморие бежанци“. Наистина в периода 1884-1905 
г. българското население в Анхиало нараства от 281 
на 1061 души, а гърците са около 4200 без значи-
телни колебания, докато през 1934 г. българите са 
вече 3771, а гърците са намалели на 10208.

На 27 декември 1941 година Министерският съ-
вет приема Постановление № 25 за отпускане на 
300 000 лева за подпомагане на пострадалите от на-
воднението в Поморие. В постановлението е вклю-
чен и необходимият по закона текст за обявяване на 
обществено бедствие: „обявяват се за пострадали 
от обществено бедствие - заливане от морски води, 
станало на 14 и 15 ноемврий 1941 година в гр. Бур-
гас и Поморие“.

Цитираните по-горе нормативни документи 
изискват отпуснатата сума да се раздаде на дома-
кинствата в 15-дневен срок от получаването й в 
общината. В противен случай парите се връщат в 
Министерството. Общинската управа в Поморие е 
наясно със сложността на проблема в квартал „Св. 
Георги“ и с пътищата за неговото трайно разреша-
ване. Очевидно е, че мястото, на което са изграде-
ни бежанските къщи, е неподходящо. Необходимо 
е (1) укрепване на морския бряг със защитна дига, 
изградена чрез насипване на скална маса и (2) пре-
местване на бежанските къщи на друго, по-сигурно 
място9.

За осъществяване на тези две мащабни задачи са 
необходими финанси, значително по-големи от въз-
можностите на общинския бюджет. Затова, вместо 
да раздаде на пострадалите получената от държа-
вата помощ, общината задържа тази сума и започва 
преговори с Отделението за бежанците при Дирек-
цията на държавните дългове за техническа помощ 
и допълнително финансиране10. Водят се преговори 

7. Доклад на Бургаския областен инспектор по 
обществени грижи от 3.XII.1941 г., ДА - Бургас, ф. 4к, 
оп. 2, а. е. 14, л. 44. 
8. Публикувани данни от преброяванията на 
населението в Източна Румелия, Княжество България и 
Царство България.
9. Писмо № 1848/11.04.1942 г., ДА – Бургас, ф. 82к, оп. 
1, а .е. 102, л. 6.
10. Пак там.

с и Фонд „Поморийски солници“, който разполага с 
необходимата техника за доставяне на скална маса 
от кариерата в с. Каменар. Управителният съвет на 
фонда е съгласен да извърши нужното укрепване на 
брега срещу сумата от 200 000 лева11, която Помо-
рийската градска община следва да приведе пред-
варително по сметка на фонда.

Областната дирекция в Бургас е съгласна с 
действията на Поморийската община за по-рацио-
нално използване на отпуснатата от Министерския 
съвет парична помощ за укрепване на морския бряг 
и преместване къщите на бежанците на по-сигурно 
място12. Затова поддържа становището, че ако по-
мощта се раздаде на пострадалите на ръка, тя ще 
бъде бързо изразходвана не по предназначение: „ще 
ги изпият и изгуляят (парите) и в края на краищата 
ще се намерим при старото положение“. С писмо 
до Министерството на вътрешните работи и народ-
ното здраве областният директор и областният ин-
спектор по обществени грижи ходатайстват Поста-
новление на Министерския съвет № 25 да се измени 
в смисъл, че сумата от 300 000 лева се отпуска на 
общината в гр. Поморие за укрепване на морския 
бряг и преместване на пострадалите къщи13.

Все пак законовите разпоредби не предвиждат 
използването на помощите при бедствие за строи-
телни и благоустройствени работи или обезщете-
ние, а като възможност „за обезпечаване прехрана-
та и улесняване живота на пострадалите“14. Поради 
тази причина от Отдела за обществени грижи в 
София са непреклонни15 и предоставената с Поста-
новление № 25 сума е върната в бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи и народното 
здраве16. 

Междувременно пак с разпореждане от София17 
е назначена нова комисия за установяване размера 

11. Протокол № 1 от 10, 17, 19 и 20.03.1942 г., ДА – 
Бургас, ф. 48к, оп. 1, а. е. 4, л. 15, 16.
12. Писмо № 1383/20.04.1942 г., ДА – Бургас, ф. 4к, 
оп. 2, а. е. 63, л. 21; Писмо № 1517/04.05.1942 г., ДА – 
Бургас, ф. 4к, оп. 2, а. е. 63, л. 20.
13. Писмо № 1517/04.05.1942 г., ДА – Бургас, ф. 4к, оп. 
2, а. е. 63, л. 20.
14. Цит. лит. 4.
15. Писмо № 10268/25.07.1942 г., ДА - Бургас, ф. 4к, 
оп. 2, а. е. 63, л. 11; Писмо № 15230/10.12.1942 г., ДА - 
Бургас, ф. 4к, оп. 2, а. е. 63, л. 9.
16. Писмо № 4522/14.12.1942 г., ДА - Бургас, ф. 4к, оп. 
2, а. е. 63, л. 8.
17. Писмо № 4369/16.05.1942 г., ДА - Бургас, ф. 4к, 
оп. 2, а. е. 63, л. 19; Писмо № 1676/23.05.1942 г., ДА - 
Бургас, ф. 82к, оп. 1, а. е. 102, л. 7.
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на бедствието, допълнена с околийския инженер18. 
Няма данни за извършеното от тази очевидно не-
нужна нова комисия.

На 28 юли 1942 година комисия, назначена със 
заповед на Министъра на вътрешните работи и на-
родното здраве, прави нов оглед на място. Комиси-
ята е съставена от несъмнено компетентни лица: 
областния инженер по водите в Бургас, областния 
инспектор по обществените грижи, околийския ин-
женер и кмета на Поморие. Изготвеният протокол19  
дава най-пълно и технически обосновано описание 
на причините за бедствието и предлага мерки за 
решаване на проблема. Предлагат се две възможни 
решения: (1) къщите да се развалят (разглобят) и 
преместят на друго място, където няма подпочвени 
води и (2) къщите да останат на същото място, като 
се извършат описани в протокола ремонтни работи 
за предотвратяване на по-нататъшно овлажняване. 
Важна препоръка е да се направи защитна каменна 
дига на морския бряг с височина на най-голямото 
морско вълнение, с което съоръжение ще се стаби-
лизира брегът и ще се предпазят бежанските къщи.

По-късно на свое заседание от 9 ноември 1942 
година20 Общинският съвет разглежда и одобрява 
текста на този протокол, като го допълва с конкрет-
ни количествени и стойностни показатели, с раз-
пределение на задачите във времето:

„1. Да се започне незабавно укрепяването на 
брега покрай квартал „Св. Георги“ в гр. Поморие, 
като се почне от мястото до гдето Фонд „Поморий-
ски солници“ е вършил укрепяването на брега от 
преди години (склада за сол до брега на морето, из-
вестен като „жълтия“ склад). Това да стане с камък 
от каменната кариера на с. Каменар, като камъни-
те се пренесат с дековилната железница на Фонд 
„Поморийски солници“ и да продължи по цялото 
протежение на квартала. На един линеен метър да 
се поставят минимум по 6 куб.метра камък в проте-
жение на около 700 метра разстояние.

2. Това укрепяване да започне още тая есен по-
неже опасността от наводняване на квартала от към 
морето с никое друго средство не може да се пре-
дотврати.

3. Независимо от това благоустройствено-сто-
панската работа на Фонд „Поморийски солници“, 
в която се включва именно укрепяването на брега, 

18. Заповед № 30/03.06.1942 г.
19. Протокол от 28.06.1942 г., ДА - Бургас, ф. 82к, оп. 1, 
а.е.102, л. 13.
20. Протокол № 11/09.11.1942 г., ДА - Бургас, ф. 212к, 
оп. 1, а. е. 35, л. 1, 2.

същият фонд върши през времето от м. октомври до 
м. април всяка година. Затова да се замоли Минис-
терството на В. Р. и Н. Здраве да се отпусне от Фонд 
„Общ. бедствия“ сумата за необходимото количе-
ство камъни за укрепяване - именно за 700 линейни 
метра по 6 куб.м на линеен метър, всичко за 4 200 
куб. метра камъни. Единичната цена на куб. камъни 
франко брегът за укрепяване от Фонд „Поморийски 
солници“ е 150 лв важаща до края на 1942 год. или 
общо 630 000 лв.

4. Едновременно с укрепяването на брега да се 
отпочнат подготвителните работи за изместването 
на тия жилища от крайбрежието и се застроят на-
ново върху мястото на „манастирската нива“, нахо-
дяща се на другата страна на квартала „Св. Георги“ 
по шосето за гр. Несебър зад солната мелница, като 
за тая цел се извърши следното:

а) да се назначи инженерна бригада да направи 
скица на мястото, гдето ще се застрояват новите 
сгради;

б) да се изчисли стойността и кубатурата на 
строителния материал, който ще се получи евен-
туално от събарянето на сградите, подлежащи на 
преместване;

в) специална комисия да определи точно кои 
сгради ще подлежат на преместване, като се има 
пред вид, че до сега наводняваните къщи са на брой 
25;

г) да се отпусне за сега от Фонд „Обществени 
бедствия“ една сума от 1 500 000 лв, с която сума на 
първо време да се отпочне работата по изместване-
то на 25-тях къщи, по 60 000 лв за къща.

д) Министерството на В. Р. и Н. здраве да на-
прави постъпки пред външното министерство за 
отчуждаване или преотстъпване безплатно на мяс-
тото, гдето ще се строят новите къщи, собственост 
на манастиря Св. Георги гр. Поморие.“

Това решение на Общинския съвет е вписано 
към протокола на комисията от 28 юли като особе-
но мнение на кмета. По-нататък в същия протокол 
съветът декларира грижа за жителите на общината 
и гласува 150 000 лева от общинския бюджет, които 
да бъдат предоставени на Фонд „Поморийски сол-
ници“ за доставяне на необходимата скална маса и 
укрепване на брега в застрашения район. Тази сума 
е в допълнение на внесените по сметка на фонда 
през април същата година други 150 000 лева за съ-
щата цел. Дава се право на кмета да поема задълже-
ния към фонда и над общата сума от 300 000 лева 
единствено с цел най-после проблемът на жителите 
в кв. „Св. Георги“ да бъде решен.
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С друго решение21 засилената общинска управа 
(структура, въведена с изменение на Наредбата-за-
кон за градските общини, ДВ бр. 24/03.02.1938 г.) 
прави изменение на тригодишния благоустройствен 
план за 1942 година, с което включва на първо мяс-
то укрепването на морския бряг в кв. „Св. Георги“. 
С постъпилите суми от откупване на временната 
трудова повинност в размер малко над 235 000 лева 
ще бъдат закупени необходимите за целта матери-
али.

През януари 1943 година Министерството на въ-
трешните работи и народното здраве иска мнение 
от Областната дирекция по протокола на комисията 
от 28 юли. Становището на областния директор е 
изразено ясно22. Второто предложено от комисията 
решение - къщите да останат на същото място и да 
се ремонтират, без да се направи преградна стена 
на морския бряг, няма да реши проблема. Овлаж-
няването няма да се избегне и брегът ще продължа-
ва да се подяжда. Най-правилното решение е да се 
започне укрепване на брега, като на Поморийската 
община се отпуснат необходимите средства. Още 
веднъж в писмото се подчертава готовността на об-
щината да отпусне средства според своите възмож-
ности. Фонд „Поморийски солници“ вече има опит, 
започнал е укрепителни работи на други участъци 
от брега и също е готов да сътрудничи. Нещо по-
вече, областният директор „най-решително“ моли 
Министерството да отпусне „поне“ 6 000 000 лева 
за изграждане на укрепителна стена, с което да се 
стабилизира брегът и предпазят къщите от залива-
не23.

Становището на специалистите, на областно-
то и местното ръководство за трайно решаване на 
проблема със заливането на бежанския квартал от 
морето е определено и записано в запазените до-
кументи. И на 24.06.1943 г. Министерският съвет 
приема ново Постановление № 86, с което „в до-
пълнение на 25-то постановление“ на името на кме-
та на Община Поморие е приведена сумата 67 490 
лева24 „помощ за подпомагане на населението на 
гр. Поморие, пострадало от наводнението на 14 и 
15.ІХ.1941 година“, която е раздадена на пострада-

21. Протокол № 25/31.12.1942 г., ДА - Бургас, ф. 212к, 
оп. 1, а. е. 34, л. 1, 2.
22. Писмо № 486/03.02.1943 г., ДА - Бургас, ф. 4к, оп. 2, 
а. е. 63, л. 3.
23. Писмо № 1182/27.02.1943 г., ДА - Бургас, ф. 4к, оп. 
1, а. е. 224, л. 157.
24. Постановление № 86/24.06.1943 г., ДА - Бургас, ф. 
4к, оп. 2, а. е. 63, л. 2.

лите от наводнението бежанци25. Изпълнена е про-
цедурата по Закона за подпомагане пострадалите от 
обществени бедствия.

В резултат на двете постановления сумата 67 
490 лева е раздадена на пострадалите от наводне-
нието, а сумата от 300 000 лева е върната на Ми-
нистерството на вътрешните работи и народното 
здраве. Описаните мерки, необходими за трайно 
решаване на проблема, се отлагат за неопределено 
време. Грижата за осигуряване на нужното за целта 
финансиране е оставена на общинската власт.

25. Списък на лицата, които са пострадали от 
наводнението станало през 14-15.XI.1941 год., ДА - 
Бургас, ф. 82к, оп. 1, а. е. 102, л. 19, 20.
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ДИАГНОСТИКА НА ПАЗАРА
НА КРУИЗНИ УСЛУГИ
ПО ПРИМЕРА НА „CARNIVAL 
CRUISE LINES CORP. AND 
PLC”
Виляна Пашова-Русева

В разработения проект засягаме актуална за 
нашето съвремие тема, свързана с между-

народния туризъм и в частност за алтернативните 
му разновидности, а именно круизния туризъм. 
Плаването по море или река придоби нов смисъл и 
вече се възприема за най-привлекателната форма на 
пътешествие и синоним на първокласна почивка. 
Това е едно уникално съчетание на релаксацията на 
борда на плаващ курорт и наситената с впечатления 
екскурзия до най-популярните туристически места 
в света. През последните 10-15 години круизни-
ят туризъм бележи бурно развитие и въпреки че е 
сравнително млад, от 1980 г. до днес е предпоче-
тен от повече от 90 млн. души. Средногодишният 
му ръст е 8%, надхвърляйки всеки от останалите 
туристически сегменти 90% от хората, провели 
веднъж круизно пътуване, мечтаят за поне още едно 
в бъдеще. Пътешествията са предимно в Карибския 
басейн, Аляска и разбира се, Средиземноморието. 
Интересът към круизните пътувания е огромен, 
само в Америка над 35 компании управляват повече 
от 120 кораба, превозващи приблизително 4.4 млн. 
туристи ежегодно - приходите от този вид туризъм 
надхвърлят 10 млн. долара годишно.

Най-желаните месеци за круизни пътувания са 
март, април, май и септември, а най-предпочитано-
то времетраене е 8-14 дни. Те се предприемат най-
често от семейства при организирани пътувания на 
няколко поколения.

Дава определение на основните понятия като: 
”международен туризъм”, ”круизен туризъм”. Цел-
та на изследването е да се проучи пазарът  на кру-
изни услуги, предлагани в световен мащаб, както и 
да се открият подходи за развитие на този вид мо-
дерен туризъм. Обект на проучването е гигантът в 
този бизнес „Carnival Cruise Lines Corp. And Plc”. 
Чрез метода SWOT анализ даваме реална представа 
за този вид бизнес, условията и предпоставките за 
съществуване и развитие в конкурентна среда, при-
носите в международен мащаб върху икономиката 
и начините на съхранение в условия на криза.

Международен туризъм
Международният (външен) туризъм се осъщест-

вява, когато туристопотокът е съставен от чужди 
граждани в пределите на дадена страна. При този 
вид туризъм винаги има преминаване на държавни 
граници и изразходване на чуждестранна валута за 
туризъм. Деленето на туристопотока по произход 
предопределя диференцирането на два подвида: 
активен международен и пасивен международен 
туризъм. Активен туризъм е този, при който чужди 
граждани посещават примерно Република Бълга-
рия и изразходват валута, придобита в собствената 
им страна. С това се активизира платежният баланс 
на нашата страна. От гледище на народното сто-
панство активният международен туризъм се опри-
личава на износа (скрит износ), понеже осигурява 
постъпления от чужда валута за страната.

Пасивен международен туризъм имаме в случая, 
когато български граждани пътуват извън пределите 
на страната и за своето пътуване и пребиваване зад 
граница изразходват валута, придобита в Републи-
ка България. Този вид туризъм се сравнява с вноса 
(скрит внос), понеже води до валутни разходи на 
страната. Принципът на взаимната икономическа 
изгода и културният обмен активно съдействат за 
развитието и на активния, и на пасивния туризъм. 
Всяка страна сама преценява съобразно обектив-
ните условия в каква степен да развива активния 
и пасивния международен туризъм и да търси най-
благоприятното съотношение между тях.1

Голям принос към международния туризъм има 
т.нар. круизен туризъм.

Круизен туризъм 
Круизният туризъм е вид специализиран тури-

зъм, организиране на пътувания с кораб по опреде-
лени маршрути. Най-важните елементи от круизния 
пакет, заплащан от потребителя, се състоят в транс-
порт, настаняване, храна, забавления на кораба, 
рекреационни дейности, домашни и чуждестранни 
междинни пристанищни посещения и екскурзии на 
сушата. Ключов за всеки един от тези компоненти 
въпрос е качеството на предлаганите услуги, като 
самият процес на обслужване се характеризира с 
редица форми на взаимодействие между индиви-
дуалните туристи или групи, различните категории 
бордови персонал и материалните качества на кора-
ба. В това отношение круизната индустрия е сход-
на с други туристически сектори като курортите и 
тематичните паркове. Качеството на един продукт 

1. Нешков, М. и колектив,”Въведение в туризма”, УИ, 
„ИУ-Варна”.

3. Морето...
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и начинът, по който той се доставя, допринасят за 
възприятието, забавлението и удовлетворението и 
имат отношение към цялостното впечатление от ва-
канцията.

Съществуват два вида круизен туризъм, а имен-
но - морски и речен. Корабната анимация включва 
карнавали, ревюта, концерти, викторини. Новите 
кораби са по-големи (над 100 000 тона), а броят 
на пътниците на един кораб, предназначен за ма-
совия пазар, е над 3000. От икономическа гледна 
точка големият брой пътници представлява пле-
нена аудитория за максимaлизация на печалбата, 
а различните изисквания на туристите могат да се 
проявяват 24 часа в денонощието. В зависимост от 
круизния маршрут продължителността на круиза 
може да варира от по-малко от 2 дена до 17 дни. 
Друга характерна особеност е, че персоналът спо-
деля плавателното средство с пасажерите, но той е 
на борда много по-дълго време и всъщност е дом за 
персонала в продължение на 3 до 10 месеца.

При него корабите са много по-малки в сравне-
ние с тези при морските круизи, но са също толкова 
луксозни. Средната продължителност на пътуване-
то е 5-7 дни.2

Мястото на международния туризъм в светов-
ната икономика

Мястото на международния туризъм в световна-
та икономика може да се разкрие преди всичко чрез 
използване на показателя брутен вътрешен про-
дукт. То се очертава още по-ясно при включване на 
допълнителните показатели трудова заетост и дял в 
износа на стоки и услуги.Последното проучване на 
WTTC (“World Travel and Tourism Council”) показва 
принос  към световния БВП ,който  е нараснал за 
шеста поредна година през 2015 г. , достигайки до 
общо 9,8 % от световния БВП ( US $ 7200 милиар-
да ) . Секторът вече поддържа 284 милиона души в 
заетостта - това е 1 на 11 работни места на плане-
тата.3

Круизният туризъм в Европа и Средиземномо-
рието 

Круизната индустрия се радва на динамичен рас-
теж в продължение на период от 30 години, водена 
първоначално от търсенето от страна на Северна 
Америка и по-наскоро от нарастващото търсене от 
Европа и останалата част на света. През десетте 

2. Маринов, Ст. ”Съвременни видове туризъм”. 
3. http://www.wttc.org/research/economic-research/eco-
nomic-impact-analysis/.
World Travel & Tourism Council (Световен съвет на 
пътуванията и туризма).

години - 2003-
2013, търсене-
то на круизни 
услуги в свето-
вен мащаб се 
е увеличил от 
12,0 милиона 
пътници до 21.3 
милиона (+ 77%), с 2,0% ръст, постигнат през 2013 
г. През същия период глобално наземният туризъм 
се е повишил с около 57%, до около 1.087 милиар-
да туристи през 2013 г., 5,0% спрямо 2012 година.
Въпреки че в Северна Америка броят на круизните 
пътниците се увеличил с 44%, относителен дял от 
общия брой на регионалния пазар е намалял от 70% 
през 2004 г., до 55% през 2013 година.

Глобалният дял на пазара на Северна Америка 
се стабилизира при около 55% през последните го-
дини, докато в Европа има забавяне в сравнение с 
по-ранен период.4

В Средиземно море през 2013 г. общо 166 кру-
изни кораба са били активни. Средиземноморските 
води с капацитет от 220 352 - ниски корабни места 
със средно 1,327 кейови места на кораба, колек-
тивно тези кораби извършват потенциално 3 860 
000 пътници на 2,619 круизи, които предлагат общ 
капацитет от 31.47 милиона пътнически нощув-
ки, даващи средно круиз дължина 8.15 нощи. Ако 
приемем, че има 100% заетост, допълнително 428 
000 пътници са обикаляли атлантическите острови. 
През 2013 г. в Северна Америка оператори, разпо-
ложени в 56 кораби с 83,137 ниски корабни места в 
Средиземноморието, включително и някои кораби, 
насочени към европейските пазари. За сравнение в 
европейските линии, управлявани 110 плавателни 
съдове, предлагат  137,215 ниски корабни места.

В действителност и Средиземно море е доста-
тъчно голямо като регион и съответно е разделено 
на два круизни региона: източен, който се фокусира 
върху гръцките острови и Турция, и западен, който 
включва Италия, Испания и Франция.

Западно Средиземноморие: Тези маршрути се 
фокусират на западния бряг на Италия (със спирки 
като Рим и Флоренция), Франция с блестящата Кот 
д’Азур (Френска Ривиера), крайбрежна Испания 

4. http://www.cliaeurope.eu/

Табл. 2. При-
нос на туризма 
към БВП в све-
товен мащаб
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(от Барселона по целия път на изток до Кадиз/Се-
виля и Гибралтар) и Португалия (Лисабон).

Източно Средиземноморие: Тези пътувания 
обикновено се въртят около гръцките острови, но 
също така включват турските пристанища като Ис-
танбул, Измир и Кушадасъ, спират в Хвар и Дубро-
вник, Хърватия и дори Венеция в Италия.

Икономическите ползи от круизния туризъм за 
всяка дестинация възникнат от три основни източ-
ника: 

• разходи, реализирани от пътници на сушата, 
които са съсредоточени в екскурзии на брега и по-
купки на дребно на дрехи, бижута и др.; 

• разходи, реализирани от членове на екипажи-
те на сушата, които са съсредоточени в покупки 
на храни и напитки, местен транспорт, покупки на 
дребно на дрехи, електроника и др.; 

• разходи, реализирани от круизните линии за 
доставки, като храна и напитки, пристанищни ус-
луги, като например навигационни и комунални ус-
луги, пристанищни такси, които включват такси за 
кей и престой в пристанището и др. 

SWOT анализ на Carnival Cruise Line Corp. & 
Plc. История на фирмата

Carnival Cruise Lines Corp. и Plc. е най-големи-
ят круизен кораб линия в индустрията. Фирмата 
е основана от Тед Arison само с една компания, 
Carnival Cruise, през 1972 г. Уебсайтът на компа-
нията посочва, че чрез финансиране, получено 
чрез първично публично предлагане през 1987 г., 
Carnival сега работи с общо 102 кораба под 10 кру-
изни марки. Марките круизни включват: Carnival 
Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line, 
Коста, P & O Cruises във Великобритания, Cunard, 
Seabourn, AIDA Cruises, P & O Cruises Австралия 
и Iberocruceros. Карнавал също притежава кораб 
Holland America, принцеса Аляска Tours. Carnival е 
публична компания, която търгува в NYSE и търгу-
ва на Лондонската фондова борса. Фирмата започна 
само с един кораб, Mardi Gras, и е със седалище в 
Маями, Флорида, както и Лондон, Англия.

Силни страни:
• един от световните най-големите круизни лай-

нери в света;
• Carnival Cruise  има пазарен дял от 47% в Обе-

диненото кралство, 68%, пазарен дял в Италия, 51% 
в Германия и 45% във Франция;

• един от най-печелившите круизни лайнери, 
който е направил нетните приходи от 1,2 милиона;

• инвестира агресивно в телевизията и в печат-
ните медии и използва различен лозунг за всяка от 

своите целеви пазари;
• Holland America се рекламира със лозунг „Вър-

хови постижения”;
• съществува стандарт, който те трябва да след-

ват, за да  предотвратят недоволни клиенти и раз-
бити мечти;

• корабите имат способността да се движат. Кру-
изните кораби се считат за курорти, подобно на хо-
тели. Способността да се движи вашият курорт е 
рентабилно, когато условията на бизнес са с висок 
риск, свързан с метеорологичните условия - бури, 
терористични атаки или икономически спадове.

Слаби страни:
• „Carnaval” докладват своите финансови отчети 

в долари;
• ако доларът се покачва, ще се запишат по-малко 

приходи, отколкото всъщност е спечелено, защото 
американският долар може да струва повече пари, 
отколкото всяка друга валута

• 52% процента от всички приходи e от амери-
кански граждани;

• след катастрофата на техния кораб в Италия 
резервациите са се понижили, защото пътниците  
не се чувстват в безопасност.

Възможности:
• планират да увеличат  капацитетa за европей-

ския пазар с 37%;
• тенденции за увеличаване на възрастовата гра-

ница, с което се увеличават продажбите на още по-
достъпни цени;

• разширяване посещаемостта на своя „Луксозен 
лайнер” с голямо разнообразие от хора;

• достъпност до повече морски пристанища в 
света;

• Carnival може да подобри корабните техноло-
гии, за да се избегне механични повреди.

Заплахи:
• Carnival сe сблъскват с много различни злопо-

луки от 2009 г. насам, като хора, които попадат из-
вън борда, и сблъсък на кораби край бреговете на 
Италия;

• регистрират се редица от кражби на борда;
• Tрябва да се промени видът на горивото, защо-

то EPA е променила параметрите за сяра, използва-
на в горива и масла.5

Стратегически цели за развитието на круизния 
туризъм в ЕС

• Насърчаване на интересите на круизни опера-
тори с институциите на ЕС по всички въпроси на 

5. https://prezi.com/isaadcs6ajov/swot-analysis-of-carnival-
cruises/
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политиката на корабоплаването и експлоатацията 
на корабите.

• Насърчаване на плаване от европейската об-
щественост и да се насърчи разширяването на ев-
ропейския пазар круиз.

• Насърчаване на високи стандарти на работа и 
предоставянето на висококачествени и ефективни 
корабни услуги.

• Да се стремят към една регулаторна среда на 
ЕС, който подкрепя дейности по безопасно корабо-
плаване и опазването на околната среда и че при-
знава международното измерение на сектора. 

• Работа за премахване на бариерите пред търго-
вията и за регулаторна среда на ЕС, която ще насър-
чи непрекъснатото нарастване на сектора на круиз 
в Европа.

• Популяризиране на сектора на круиз с инсти-
туциите на ЕС във връзка с нейния икономически и 
социален принос към Европа.

• Насърчаване за плаване с широка обществе-
ност и туристическия бранш като надежден, достъ-
пен и приятна почивка опит.

• Сътрудничи с институциите на ЕС и непра-
вителствени организации в преследването на тези 
цели.

Заключение:
След направения анализ на круизния туризъм 

можем да заключим, че това е един много бързo 
развиващ се сектор, който набира скорост по от-
ношение на качество на предлагане на услуги и 
достъпност към по-широк кръг от потребители. В 
лицето на круизния гигант „Carnival Cruise Lines 
Corp.and Plc. добихме яснота по отношение на про-
блематиката в този бизнес. В международен план, 
но и на местно равнище, круизният сектор трябва 
да бъде насърчаван от регулаторните органи, тъй 
като е източник на приходи за местните икономики, 
стимулира търговията, туризма, както и осигурява 
работна заетост в бранша. Като препоръка: особено 
важно е да се насърчи участието на туристическите 
фирми от региона в трансгранични технологични 
клъстери и туроператори от Eвропа, САЩ и дру-
ги чрез разработване на специализирани програми, 
както и умело да се използва ефектът от съвместното 
партньорство между туристическите посредници, 
държавните институции и другите заинтересовани 
страни в туристическия бранш. На следващо място 
стои разработване на нови туристически продукти, 
дестинации и атракции и прилагане на стандартите 
за съхраняване и опазване на околната среда.
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ОТ СИНЯ ИКОНОМИКА  
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НАЦИОНАЛНА МОРСКА 
ПОЛИТИКА
Докторант Валентина Маренова
Бургаски свободен университет

Всичко, което е далече от морето, е провинция.
Ърнест Хемингуей

Растящата икономическа дейност в морското 
пространство и влиянието на човешката дей-

ност върху морските екосистеми имат неадекватен 
и фрагментен подход към приемането на решения 
относно морските въпроси. Затова е необходим 
качествено нов подход към морската политика, в 
частност в Черноморския басейн. В течение на 
предшестващото време въпросите на политиката, 
например в сферите на морския транспорт, рибо-
ловните райони, туризма, морската среда и морски-
те изследвания са се разработвали отделно, което 
понякога е довеждало до неефективност, несъгласу-
ваност и конфликти при сблъскване на интересите 
в посочените сфери на практика. Поддържането на 
екологическото равновесие на Черно море изисква 
целенасочената и системна политика за съхранява-
не на неговата природа и неговите ресурси, за ус-
тойчиво развитие на крайбрежните зони. Това на-
лага да се разработи интегрирана морска политика, 
която да обхване всички аспекти на взаимодействие 
с морето.

1. Интегрираната морска политика
Идеята на интегрираната морска политика 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, разширяване достъпа до ин-
формация за морето, правилно планиране на мор-
ското пространство1. Тя обхваща:

• Син растеж - представлява дългосрочната стра-
тегия в подкрепа на устойчивия растеж в морските 
отрасли като цяло. В нея се признава, че моретата и 
океаните са двигатели на европейската икономика с 

1. http://www.europarl.europ (http://www.europarl.europa.
eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.3.8.pdf)

голям потенциал за иновации и растеж. В „синята“ 
икономика са заети 5,4 млн. души, а нейният годи-
шен оборот е малко под 500 млрд. евро. Въпреки 
това е възможен още по-голям растеж в редица об-
ласти, изтъкнати в стратегията.

• Морски данни и познания за морската среда - 
за подобряване на достъпа до информация за мо-
рето. „Зелена книга” - познания за морската среда 
2020 - включва цялостна цифрова карта на морско-
то дъно в европейски води с възможност за промя-
на на резолюцията. Достъпът до цялата посочена 
информация следва да бъде лесен, оперативно съв-
местим и без ограничения за ползване. Тя следва 
да се попълва по сигурен начин, с който непрекъс-
нато да се подобрява пригодността й за определе-
ната цел и да се помага на държавите членки да 
използват максимално възможностите на техните 
програми за налюдение, вземане на проби и топо-
графиране на морската среда. Настоящата зелена 
книга поставя началото на дебат относно най-до-
брата стратегия за напредък към достъпно, устой-
чиво, цифрово картографиране на европейското 
морско дъно, както и за навременна информация за 
настоящото и минало физично, химично и биоло-
гично състояние на покриващия воден стълб и за 
прогнозиране. Тя поставя за разглеждане и процес, 
който ще спомогне държавите членки да извлекат 
максимални ползи от прилаганите от тях програми 
за наблюдение на морската среда, вземане на проби 
и топографиране.

•  Морско пространствено планиране - за да се 
гарантира ефективно и устойчиво управление на 
дейностите в морето. Става дума за планиране кога 
и къде да се провеждат човешки дейности в морето, 
за да се гарантира тяхната максимална ефективност 
и устойчивост. Морското пространствено планира-
не включва по прозрачен начин заинтересованите 
лица в планирането на морските дейности.

• Интегрирано морско наблюдение - за да имат 
властите по-добра представа какво се случва в мо-
рето. Интегрираното морско наблюдение има за цел 
да се предоставят на органите, които имат интерес 
в областта на морското наблюдение или работят в 
тази област, средства за обмен на информация и 
данни. Обменът на данни ще направи наблюдени-
ето по-евтино и по-ефективно.

• Стратегии за морските басейни - шест държави 
имат излаз на Черно море, включително България и 
Румъния, които са членове на ЕС. За да се постиг-
нат съгласуваност и по-добра координация между 
основните сектори на техните сини икономики, 
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Европейската комисия се стреми към диалог със 
заинтересованите лица (публични и частни), пома-
га за повишаване на техния капацитет и подкрепя 
дейности за сътрудничество по въпроси, свързани с 
морското дело и корабоплаването.

• Целенасочен подход към конкретни дейности: 
a) аквакултура (уебсайт за рибарството);
б) крайбрежен туризъм;
в) морски биотехнологии;
г) океанска енергия;
д) минно разработване на морското дъно.
Интегрираната морска политика (ИМП) пред-

ставлява цялостен подход към всички политики на 
ЕС, свързани с моретата и океаните. Основана на 
идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма пол-
за от моретата и океаните с по-малко въздействие 
върху околната среда чрез координиране на своите 
политики, ИМП обхваща такива различни области 
като рибарство и аквакултура, морско корабоплава-
не и пристанища, морска среда, морски изследва-
ния, енергия от разположени в морето инсталации, 
корабостроене и индустрии, свързани с морето, 
морски надзор, морски и крайбрежен туризъм, зае-
тост, развитие на крайбрежните региони и външни 
отношения в морското дело.

2. България и българското крайбрежие
Българската черноморска ивица, характерът на 

българското крайбрежие, сухоземната, въздушна-
та и водна инфраструктура, създадена от крайната 
северна до най-южната точка  на българското Чер-
номорие, индустриалните, транспортни и турис-
тически инфраструктури, риболовната и корабна 
индустрия заедно със съпътстващите дейности съз-
дават всички предпоставки България не само да се 
счита, но и да има самочувствието на морска дър-
жава с всички елементи на това определение - от 
традиционните морски занаяти до съвременните 
представи за  използването на морето като ресурс 
и  комуникация.

Като една от шестте държави в Черноморския 
регион с втора по дължина и една от най-красиви-
те брегови ивици България има потенциала да бъде 
сред определящите черноморската политика.  

Икономиката на българския черноморски реги-
он е базирана на близостта с морето като воден път 
и връзка със света за осъществяване на търговска  
дейност и пряк достъп на индустриалните стоки до 
външни пазари чрез пристанищата. На този етап 
отделните сектори  се развиват самостоятелно, без 
достатъчно добро взаимодействие и интеграция, 
което пречи на общото прогнозиране и планиране 

и води до недостатъчно оползотворяване на капа-
цитетите и възможностите на отделните иконо-
мически субекти. Силното присъствие на туризма 
в региона не може да компенсира отсъствието на 
пространствено планиране на крайбрежните зони, 
довело до неконтролируемо строителство и загуба 
на природни ресурси и феномени, както и намаля-
ващото  значение на българското селско стопанство 
за развитие на туристическия отрасъл.

„Обявяването на Европейския ден на морето - 20 
май, е сред ключовите инициативи на Интегрира-
ната морска политика на ЕС, стартирана през 2007 
г. Известно е, че морето винаги е било от ключово 
значение за благоденствието на Европа - дължината 
на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 
км, като 22 от 27-те държави членки имат излаз на 
море или са островни държави. Крайбрежните ре-
гиони са дом на 40% от населението на ЕС, създа-
ват 40% от икономиката му и дават работа на около 
5 млн. души. Морските отрасли и крайбрежните 
региони, които традиционно са били в периферия-
та на полезрението, са вече поставени в центъра на 
нова, динамична и всеобхватна политика за устой-
чив растеж и работни места.”

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 въз основа на това 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 раз-
витие на зоните около морето. Наличието на този 
закон е необходимото, но все още недостатъчно ус-
ловие България да се изравни  с редица морски дър-
жави на ЕС. Морските проблеми са разхвърляни в 
много ведомства, които решават конкретни задачи, 
без при това да се създава обща морска рамка и да 
се търсят  взаимодействия. Отчитайки обстоятел-
ството, че акцентът и на рамковата директива и на 
Наредбата е свързан с опазването на околната среда 
на Черно море, без да засяга въпросите на регио-
налното развитие на българското Черноморие, на 
неговото пространствено, икономическо и социал-
но развитие, чрез използване на възможностите на 
морето като транспортен потенциал и източник на 
ресурси,  по инициатива на областните управители 
на Черноморските региони на България - Бургас, 
Варна и Добрич, е подписан меморандум за разра-
ботване на национална интегрирана морска страте-
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гия на България. Водещ мотив за тази инициатива е 
незадоволителното състояние на дейностите, свър-
зани с морето, отсъствието на координация и взаи-
модействие и  налагане на мнението, че няма необ-
ходимост от единна  интегрирана морска стратегия, 
защото всяко ведомство върши добре своята работа 
и такава конкретика и индивидуализация е полезна

SWOT АНАЛИЗ 

за развитието на морските ни региони.
Експертното мнение сочи обаче необходимост 

от разработване на интегрирана морска стратегия, 
която ще определи рамката на взаимодействието, 
координацията, общото развитието на региона, но 
и която ще предетерминира  цялостното отношение 
на държавата и нейните граждани към морето.

Силни страни Слаби страни

1. Планиране, благоустройство и защита на край-
брежието, околна среда: 

 • стратегическо географско разположение;
• благоприятни природно-географски и клима-

тични условия; 
• относително добра туристическа инфраструктура;
• развита транспортна мрежа за вътрешна об-

вързаност;
• ниска гъстота на населението в райони; 
• добра законодателна база за околна среда 

(ОС);
• налична координация с ЕК по отношение на 

опазване на водите, отпадъците.
2. Син растеж - морски индустрии и технологии:

• развита пристанищна инфраструктура;
• създадена инфрактруктура за корабостроене и 

кораборемонт;
• изграден морски риболовен флот с инфра-

структура;
• наличие на мрежа от ПСП в областта на ри-

барството и аквакултурите;
• създаден морски клъстер България;
• развит малък и среден бизнес в корабоплаването;
• развит капацитет човешки ресурси в морски-

те дейности.
3. Транспорт - енергийни и транспортни коридори:

• развиват се трасета за нови енергийни кори-
дори;

• проектират се автомагистрали;
• налична  транспортна инфраструктура;
• добра междуселищна транспортна маршрути-

зация;
• наличие на транспортни връзки с Румъния, 

Турция, Украйна, Грузия, Русия и Молдова;
• добри въздушни комуникации, осигурени от 

Летище Бургас и Летище Варна;
• наличие на частни летища в Приморско и 

Каварна;
• развит международен морски транспорт 
• автомагистрала “Хемус”.

1. Планиране, благоустройство и защита на край-
брежието, околна среда: 

• влошено качество на градската среда
• неефективно управление на природните, ис-

торически и културни ресурси
• силно урбанизирани територии; презастро-

яване на територията;
• наличие на силно организирани курортни 

селища и слабо развити селски райони;
• липса на добро законодателство за развитие 

на териториите, неспазване на съществуващото;
• неспазване статута на защитените зони и 

националните паркове;
• неадекватна политика по отношение на отпа-

дъците, вкл. морските;
• липса на координация между институциите. 

2. Син растеж - морски индустрии и технологии:
• упадък в корабостроенето;
• спад в корабостроенето;
• спад в морския риболов;
• остарели технологии в морските индустрии;
• отсъствие на целенасочена политика за разви-

тие на морския риболов;
• недостатъчни усилия за развитие на морската 

аквакултура;
• липса на научни изследвания за използване на 

морските ресурси;
• липса на система за събиране на база данни - 

вода, крайбрежие, околна среда. 
3. Транспорт - енергийни и транспортни коридо-
ри:

• спорни енергийни проекти;
• остаряла транспортна техника;
• лоша транспортна инфраструктура;
• ниска пътна сигурност;
• неравномерното развитие на железопътната 

мрежа.
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Силни страни Слаби страни

4. Морски туризъм:  
• отлични природни условия;
• отлични климатични условия;
• налична хотелска база;
• добра туристическа инфраструктура;
• налични центрове за детски и младежки 

туризъм;
• отлични условия за развитие на морски 

туризъм; 
• добро общо състояние на околната среда;
• богато културно-историческо наследство;
• богато биологично разнообразие;
• много добри условия за интеграция на 

културно-познавателен, конгресен, балнеол-
ожки, калолечебен, еко и селски  с морския 
туризъм.
5. Духовност, образование и наука, културна 
идентичност:

• налична  образователна мрежа;
• мрежа от читалища и други духовни цен-

трове за разпространение на култура;
• налични изследователски  институти в 

областта на морските дейности;
• организират се  фестивали, конкурси, 

културни събития.
6. Сътрудничество, партньорство, трансгра-
нично коопериране: 

• членство в ОЧИС;
• членство в ПАЧИС;
• членове на Черноморската университет-

ска мрежа;
• България - участник в съвместната ОП 

“Черноморски басейн”;
• институционално партньорство;
• Асоциация на българските черноморски 

общини;
• черноморска мрежа на НПО.
Проектна дейност по проблемите на Черно 

море 
Възможности:
• откриване на Европейския пазар за бъл-

гарския туристически продукт;
• достъп до финансови средства от ЕС и 

други външни източници;

4. Морски туризъм:  
• недостатъчно добро качество на предла-

ганите услуги;
• локални замърсявания на околната среда;
• сезонност в морския туризъм;
• липса на цялостна маркетингова, реклам-

на и информационна дейност за района;
• не се използват рационално възможности-

те за целогодишен туризъм;
• ниско качество на туристическата услуга;
• лоша енергийна и ВиК инфраструктура;
• не се използват възможностите на алтер-

нативния туризъм;
• ол инклузив като преимуществен приори-

тет в морския туризъм;
• недостиг на кадри;
• нарушения на трудовото законодателство.

5. Духовност, образование и наука,  културна 
идентичност:

• липса на интерес за обучение  по специ-
алности от областта на морските дейности;

• непознаване на Черно море - не се изуча-
ва в училище;

• не се провеждат културни събития със 
специфична черноморска насоченост;

• недостатъчна образователна морска 
структура;

• недостатъчна изследователска и научна 
структура.
6. Сътрудничество, партньорство, трансгра-
нично коопериране:

• ниска активност в международните чер-
номорски институции;

• ниска активност в Черноморската универ-
ситетска мрежа;

• липса на инициативи в областта на черно-
морското сътрудничество;

• ниска институционална подкрепа за орт-
ганизиране на партньорства и коопериране;

• неоползотворен ресурс на трансгранично-
то коопериране.

Заплахи:
• високи изисквания на ЕС;
• конкурентен натиск от европейски проду-

кти и услуги на българския пазар;
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Силни страни Слаби страни

• успешно прилагане на политики, стра-
тегии, програми, добри практики от други 
морски региони;

• инструменти за подобряване на качество-
то и обслужването в сферата на туризма;

• благоприятен инвестиционен климат;
• възможност за развитие на малкия и сред-

ния бизнес;
• миграционен потенциал.

• недостатъчни национални инвестиции за 
поддръжка на публичната инфраструктура;

• влошаване на екологичното състояние на 
Черно море;

• засилване на централизацията в управле-
нието на черноморския район;

• организиране на конфликтни зони между 
различни граждански групи;

• нестабилност на черноморския регион.

Основни проблеми на Черноморския район:
На база извършения анализ може да се от-

кроят следните основни проблеми пред разви-
тието на Черноморския регион, които следва 
да бъдат адресирани във визията за развитие на 
Черноморския регион:

1. Нарушен баланс между околна среда и ур-
банизирани територии и най-вече крайбрежна 
ивица.

2. Свлачищните и ерозионни процеси. Отне-
мането на суша от морето. 

3. Слабото използване на Черно море за въ-
трешна 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 потенци-
ал на региона.

7. Неравномерното развитие на железопът-
ната мрежа.

8. Недостъчността и лошото състояние на 
шосейната мрежа.

9. Демографски проблеми и предизвикател-
ствата на външния (миграционен) прираст.

10. Климатични промени, природни ката-
клизми.

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, свър-

зана с морето.
15.Липса на дългосрочна координация меж-

ду институциите по отношение на дейностите, 
свързани с морето.

Заключение
„Синята икономика” е източник на устойчив 

растеж, моретата и океаните могат да осигуря-
ват храна, лекарства и енергия. Използването 
на възможностите на морския сектор за пости-
гане на икономически и социален напредък 
придобива все по-голямо значение и държа-
вите с излаз на море трябва оптимално да из-
ползват този ресурс. Приложението на Интег-
рираната морска политика (ИМП) ще отрази 
взаимосвързаността на икономиката и човеш-
ките дейности, свързани с морето, ще спести 
пари и време чрез обмен на данни за различни 
области на политиката, ще изгради тясно съ-
трудничество между вземащите решения в раз-
личните сектори на всички управленски равни-
ща - национални морски органи, регионални, 
местни и международни органи както във, така 
и извън Европа. 

Използвани източници: 
ttp://www.bsbd.org/bg/European_Maritime_

Day.html. (н.д.)
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/

FTU_5.3.8.pdf. (н.д.)
http://blacksea.bg/novini-statii/integrirana-

morska-strategiia-na-republika-bulgariia-proekt/ 
http://www.vn.government.bg/

http://bsregion.org/bg/news/index/85/

4. Морето...
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КАЗУС 3 БУРГАС: ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ СУША - МОРЕ
Маргарита Станчева, Христо Станчев, Антон 
Кръстев, Атанас Палазов и Мария Янкова
Институт по океанология - Българска академия на 
науките (Партньор 7 по проекта)

Настоящият документ представя резултати-
те от работата по Казус 3 Бургас: Взаимо-

действия суша - море в рамките на проект „Тран-
сгранично морско пространствено планиране за 
Черно море - Румъния и България (MARSPLAN 
– BS)“ по споразумение за безвъзмездна помощ: 
EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 
1 /BLACK SEA/MARSPLAN-BS. Проектът е съфи-
нансиран от Европейската комисия чрез Европей-
ския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), 
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“: 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en. Този 
казус е един от петте казуса, които изследват ос-
новните предизвикателства в рамките на проекта 
MARSPLAN-BS. 

1. Бургас - географски обхват на  изследвания 
участък

Географското местоположение на изследвания 
участък е в южната част на Българския черномор-
ски бряг, в най-западната част на най-големия бъл-
гарски залив - Бургаски залив, и в границите на 
административната територия на община Бургас 
(Фигура 1).

Фигура 1. Участък на изследване Бургас - место-
положение

Изследваният участък обхваща „малкия Бурга-
ски залив“: с морска част  между нос Лахана на се-

вер и нос Атия на юг с граница от 12 мили навътре 
в морето и териториална част, простираща се от 7 
км до 23 км в рамките на местните административ-
ни единици (общини) (Фигура 1). Цялата площ на 
община Бургас попада в 23-километровата край-
морска ивица, като повече от 50% от територията 
й е разположена на 10-километровата крайбрежна 
зона.

Бургас е четвъртият по големина град в България 
и заедно с Варна е едно от най–важните пристанища 
на Черно море, притежаващо силно развита инфра-
структура за развитие на икономически дейности. 
Пристанище Бургас се намира в най-западната част 
на Бургаския залив. Главните му терминали са: 
Бургас Запад, Бургас Изток, Рибарско пристанище, 
Нефтен терминал Росенец. Град Бургас разполага 
с модерно международно летище, което обслужва 
по-голямата част от туристическия поток по време 
на пиковия летен сезон. Градът е център на култу-
рата, науката и изкуството от национално значение 
и през последните години се отличава със своето 
интензивно развитие. В същото време местополо-
жението му го прави изключително чувствителен 
по отношение на опазването на околната среда и 
природното наследство в отговор на неблагопри-
ятните процеси в глобален мащаб. В околностите 
на пилотната зона са разположени важни защитени 
природни местности (Натура 2000) и влажни зони, 
важни обекти по Конвенцията от Рамсар като: Ата-
насовско езеро, Бургаско езеро, Мандренско езеро. 
Заедно с Поморийското (граничещо с тях на север), 
тези езера формират най-голямата влажна зона по 
българското крайбрежие с изключителна консер-
вационна стойност в международен и национален 
мащаб. 

В този контекст необходимостта от провеж-
дането на подобно изследване на територията на 
Бургаския залив представлява актуално предизви-
кателство за устойчивото икономическо развитие 
и опазването на биоразнообразието във влажните 
зони, както и за ефективното използване на природ-
ните ресурси: последните са в особена близост до 
големия град и различните брегови и морски дей-
ности  неминуемо влияят на околната среда. Интен-
зивността на бреговите и морските дейности в из-
следвания район непрекъснато се увеличава, а през 
последните години е положено и началото на много 
нови дейности или се планират такива, поради ко-
ето районът често е обект на конфликт с други дей-
ности или с мерките за опазване на околната среда. 
Затова фокусът на настоящия казус е изследване на 
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взаимодействията суша - море и необходимостта от 
морско пространствено планиране.

2. Общ подход към казуса
Директива 2014/89/ на Европейския парламент 

и на Съвета от 23.07.2014 г. установява рамката за 
морско пространствено планиране. Тя определя 
взаимодействията суша - море като едно от мини-
малните изисквания за морско пространствено пла-
ниране (МПП). Използването и въздействието на 
морето не свършва с бреговата ивица. Крайбрежни-
те зони и морските води са взаимно зависими както 
по отношение на използването им от човека, така 
и като природни условия. Почти всички човешки 
дейности в морските зони са функционално свър-
зани с брега и обратно.

Казус Бургас има за цел:
- да проследи взаимодействията суша - море, 

като обърне специално внимание на околната среда 
и биоразнообразието;

- да определи въздействието на крайбрежната 
инфраструктура върху влажните зони и морското 
пространство;

- да отговори на предизвикателството да се раз-
крият взаимодействията конфликтите и влиянията 
при използване на сушата и морето;

- да идентифицира главните заинтересовани 
лица и да ги включи в процеса на определяне на на-
стоящите и бъдещите тенденции, на приоритетите 
и секторни интереси;

- да разработи и да представи нагледно различни 
програми, препоръки и решения за проблемите, от-
крити в хода на това изследване.

Очакваните резултати са: 
- разработване на методология и дефиниране на 

взаимодействията суша - море в изследвания учас-
тък по настоящия казус;

- определяне на влиянието на крайбрежната 
инфраструктура върху влажните зони и морското 
пространство;

- насърчаване на участието в процеса на главни-
те заинтересовани лица;

- изготвяне на тематични карти за използване на 
сушата и морето и на природните дадености;

- идентифициране, очертаване и анализ на кон-
фликтите, съществуващи между човешките дейнсти 
и между човешките дейности и околната среда;

- изготвяне на препоръки и предложения за ре-
шаване на проблемите. Демонстрация на примери 
от тестовите случаи.

3. Връзка с други стратегически документи и ус-
тройствени планове

Устройството на територията на Република 
България се урежда от Закона за устройство на 
територията (обнародван в Държавен вестник, бр. 
1/02.01.2001 г.). Законът дефинира видовете позем-
лени имоти и начините за тяхното използване. Оп-
ределени територии могат да бъдат използвани като 
урбанизирани територии, земеделски територии, 
горски територии, защитени територии и нарушени 
територии за възстановяване. Това се определя от 
общата рамка, моделите за териториално развитие 
и устройствените планове. Съгласно Наредба № 8 
за обема и съдържанието на устройствените пла-
нове от 14.06.2001 г., границите на крайбрежната 
плажна ивица, границите на зона „А“ и зона „Б“ по 
Закона за устройството на Черноморското крайбре-
жие (2007 г.), териториите и участъците от аквато-
рията със статут на недвижими културни ценности 
се определят с общите устройствени планове на об-
щините, разположени на брега на Черно море.

Законът за регионалното развитие (обнародван 
в ДВ, бр. 50/30.05.2008 г.) регламентира: 1) плани-
рането, програмирането, управлението, ресурсното 
осигуряване, наблюдението, контрола и оценката 
по изпълнението на стратегиите, плановете и про-
грамите за провеждане на държавната политика за 
регионалното развитие и 2) планирането на прос-
транственото развитие на територията на нацио-
нално и регионално равнище.

Закон за устройството на Черноморското край-
брежие, обнародван в Държавен вестник, брой 
48/2007 г. Законът цели създаване на условия за 
опазване, устойчиво интегрирано развитие и ус-
тройство на Черноморското крайбрежие; осигу-
ряване на свободен обществен достъп до морския 
бряг; опазване, съхраняване и разумно използване 
на природните ресурси; предотвратяване и намаля-
ване на замърсяването; защита на морския бряг от 
ерозия и свлачищни процеси; както и опазване на 
естествения ландшафт и културно-историческото 
наследство. Законово се определят и регулират две 
охранителни крайбрежни зони: зона „А“ обхваща 
част от акваторията на Черно море, крайбрежната 
плажна ивица и част от територията попадаща в 
ивица с широчина 100 метра, измерена по хоризон-
тала от границите на морския бряг или на морските 
плажове. Втората охранителна зона „Б“ обхваща 
териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км 
от границата на зона „А“, с изключение на урбани-
зираните територии на населените места, определе-
ни към датата на влизане в сила на закона. Съгласно 
чл. 21 от Закона за устройството на Черноморското 
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крайбрежие, с общите устройствени планове за те-
риториите на общините, както и с разпоредбите и 
стандартите за тяхното прилагане, се определят об-
щата структура на територията и пространствените 
изисквания за развитието на територията и аквато-
рията; границите на крайбрежната плажна ивица; 
границите на зона „А“ и зона „Б“; териториите и 
участъците от акваторията със статут на паметници 
на културата; териториите определени за икономи-
чески дейности; инфраструктурните технически 
съоръжения от национално и регионално значение; 
дейностите по опазване на околната среда, биораз-
нообразието, природните ресурси и културните 
ценности; териториите и частите от акваторията, в 
които са наложени ограничения за развитие и за-
строяване; общият режим за използване на водните, 
горските, сухоземните и лечебни ресурси. Общите 
и подробните устройствени планове трябва да съ-
държат специализирани схеми за прилежащата ак-
ватория. Те отразяват границите на крайбрежната 
плажна ивица, санитарните зони, развитието на во-
дните спортове, подводната археология и подвод-
ния туризъм, брегоукрепителните и геозащитните 
съоръжения, както и други съоръжения или обекти, 
свързани с туристическата функция на крайбре-
жието и стопанския риболов; осъществяването на 
дейности, свързани с националната сигурност и от-
брана.

Законът за морските пространства, вътрешни-
те водни пътища и пристанищата на Република 
България (обнародван в Държавен вестник, брой 
12/11.02.2000 г.) урежда правния режим на морски-
те пространства, вътрешните водни пътища и прис-
танищата. Той има за цел да обезпечи използването 
на Черно море и на река Дунав, да улесни морските 
и речните връзки, да осигури безопасност на кора-
боплаването, опазване на морската и речната среда 
при корабоплаване, и поддържане на екологично-
то равновесие, свободен достъп до пристанищата 
и предоставяне на качествени и ефективни услуги, 
подобряване на навигационните дейности и нама-
ляване на разходите за тях.

Националната програма за развитие: Бълга-
рия 2020 е водещ стратегически документ, който 
конкретизира целите на политиките за развитие 
на страната до 2020 г. Националната стратегия за 
регионално развитие 2012 – 2020 г. определя дъл-
госрочните цели и приоритети на политиката за 
регионално развитие. Документът има интегрален 
характер и дава възможност за координация на се-
кторните политики на територията и съдейства за 

тяхното синхронизиране. Той е отправна точка за 
разработване на стратегии за развитие на общин-
ско, областно и регионално равнище.

Регионален план за развитие на Югоизточния 
регион за периода 2014 - 2020 г. Този план определя 
дългосрочните цели и приоритети за развитието на 
районите и общините на територията на региона.

Национална концепция за пространствено раз-
витие за периода 2013 - 2025 г. Това е първият по 
рода си документ за устройство на територията 
през последните три десетилетия, който обхваща 
цялата страна и е разработен в напълно различни 
политически и социално-икономически условия 
- членство в Европейския съюз (ЕС) и променено 
отношение към ролята и съдържанието на тери-
ториалното планиране. Националната концепция 
за пространствено планиране представя подробни 
насоки за териториалното развитие на регионите и 
общините.

Общинският план за развитие на Община Бур-
гас за периода 2014 - 2020 г. е основният страте-
гически документ, който дефинира главните цели и 
приоритети за устойчиво и интегрирано социално-
икономическо развитие на община Бургас до 2020 
г. Стратегическата рамка на този план се базира на 
съществуващия потенциал на общината, определен 
чрез анализ на текущото състояние и перспективи-
те за развитие, както и на политиките в контекста на 
настоящите европейски, национални и регионални 
стратегии за развитие. Общинският план за разви-
тие интегрира целите на различни стратегически 
документи, разработени в общината в съответствие 
с основната политика. Той създава единна и съгла-
сувана рамка за устойчиво и интегрирано развитие. 
Общинският план за развитие е разработен в съот-
ветствие с Националната стратегия за регионално 
развитие, Регионалния план за развитие на Югоиз-
точен регион и Регионалната стратегия за развитие 
на област Бургас. Планът е съгласуван с Общия ус-
тройствен план на община Бургас.

Общ устройствен план на Бургас (2010 - 2030 г.). 
Неговата главна цел е да осигури устойчиво разви-
тие на община Бургас и прилежащите към нея мор-
ски територии в съответствие с наличните природни 
ресурси и социално-икономически условия, както 
и да създаде възможно най-благоприятни условия 
за живот на местните жители и на посетителите 
на района. Очертаните в Общия устройствен план 
на общината зони за развитие, съгласно Закона за 
устройство на територията, са в основата на дефи-
нирането и прилагането на мерките за развитие на 
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инфраструктурата и околната среда,  представени в 
общинския план за развитие (Фигура 2).

Интегрираният план за градско възстановяване 
и развитие на град Бургас е инструмент за управле-
ние и планиране на градските територии, който има 
за цел да осигури интегрирано въздействие вър-
ху градската среда чрез координиране на мястото, 
вида и времето на различни дейности и проекти, 
свързани с нейното възстановяване и развитие. Ин-
тегрираният план за градско възстановяване и раз-
витие синхронизира визията и целите си с Общия 
устройствен план на Бургас.

В България морското пространствено планира-
не не може да се извършва посредством общински 
планове, тъй като Законът за устройство на тери-
торията и другите нормативни документи не дават 
възможност за разширяване на общинските граници 
в териториални води. Поради това общините нямат 
морски територии и компетенциите на общински-
те управители в тази връзка остават неопределени. 
Директива 2014/89/EС, която установява рамките 
на морското пространствено планиране, не се на-
месва в компетенциите на държавите членки по от-
ношение на устройството на държавата и градове-
те, включително и на системите за пространствено 
планиране на територии, определящи начините за 
използване земята и крайбрежната зона. В случай, 
че страните членки прилагат териториално плани-
ране  за крайбрежните си води или за част от тях, то 
за тези води не се прилага Директива 2014/89/EС.

4. Основни икономически дейности
4.1. Крайбрежен и морски туризъм
Туризмът има ключова роля за България. Той 

генерира повече от 10% от брутния вътрешен про-
дукт (БВП) на страната и това го превръща във ва-
жен сектор за развитието на местната икономика. 
По данни на Националния статистически институт 
(НСИ), през 2011 г. около 70 % от нощувките в стра-
ната са регистрирани в четиринадесет крайбрежни 
общини. Туризмът в Бургас има предимно сезонен 
характер и много от работните места са свързани 
с настаняването в крайбрежната зона. Основните 
фактори, които благоприятстват развитието на ту-
ризма в община Бургас, са:

- наличие на широки пясъчни  плажни ивици;
- биоклиматични ресурси;
- културно-историческо наследство;
- защитени зони;
- горски ресурси;
- добър бизнес климат.
Бреговата линия с широки пясъчни плажове е 

Фигура 2. Общ устройствен план на Бургас

един от най-ценните ресурси на община Бургас. Из-
следваният участък е любима туристическа дести-
нация за много хора от страната и чужбина, тъй като 
се отличава с красиви пейзажи и широки пясъчни 
плажове. Град Бургас играе ролята на разпредели-
тел на туристическия поток към близките курорти 
в южна и северна посока. Отчасти това се дължи 
на летище Бургас, разположено в квартал Сарафо-
во. През 2016 г. летището е обслужило общо 2 857 
742 пътника от над 40 страни с пик през месеците 
юли и август. Друго важно инфраструктурно съо-
ръжение, което подпомага развитието на туризма, 
е новопостроената магистрала „Тракия“, свързваща 
столицата София с югоизточните части на страната, 
респективно с южната част на Българското Черно-
морско крайбрежие. Поради повишеното търсене, 
много местни и чуждестранни туристи предпочи-
тат да отсядат в малките курорти извън територията 
на община Бургас. Наблюдава се трайна тенденция 
към избягване на гъстонаселените урбанизирани 
територии и предпочитания към курортите и вакан-
ционните селища.
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Броят на туристите в община Бургас варира меж-
ду 64 764 през 2003 и 105 895 през 2007 г. През 2011 
г. общината настанява 91 281 туристи и регистрира 
235 975 нощувки (Фигура 3). Следователно сред-
ният престой е с продължителност от 2,5 дни. Това 
означава, че легловата база за туристи в град Бургас 
се използва главно за краткосрочни бизнес пътува-
ния.

Фигура 3. Брой туристи в община Бургас (по данни 
на НСИ, 2011 г.)

Негативна тенденция е разрастването на гра-
да към морето и развитието му на сушата, която 
променя вида на града и влошава качествата му на 
морски курорт. Според Общия устройствен план 
на Бургас перспективите за развитието на туризма 
са много добри при наличието на благоприятни ус-
ловия за инвестиции в града. Планираните нива на 
индикаторите, които характеризират туристическия 
бизнес в община Бургас и бъдещите тенденции, бе-
лежат ръст. Този ръст обаче е значително забавен 
спрямо абсолютния ръст при работната ръка. Про-
гнозираното развитие на туризма в община Бургас 
се основава на :

- увеличения туристически поток;
- ръстa в използването на туристически съоръ-

жения;
- значителното подобряване на обслужването и 

повишената квалификацията на хората, работещи в 
сферата на туризма;

- предлагането на нови видове туристически ус-
луги като например яхтен туризъм, увеличение на 
дела на културния, историческия и оздравителния 
туризъм;

- разработването на агресивна маркетингова по-
литика, насочена към целеви групи, определени на 
база възраст, доход, интереси и хобита; 

- поддържане на качеството на услугите на тури-
зма във всички негови аспекти: продукт, хора, об-
служване, информация, опит; 

- увеличаване броя на туристите чрез привли-
чане на интереса на презокеанските пазари (САЩ, 
Канада, Япония и други) и развитие на конгресния 
туризъм и балнеотуризма.

Изчисленията сочат, че през 2030 г. броят на хо-
рата, заети в туризма, ще бъде около 20 000 - 22 000 
души. Очаква се, че до 2030 г. допълнителното раз-
витие на този сектор ще наложи наемането на още 
около 5000 - 6000 или повече души. А населението, 
привлечено в община Бургас заради развитието на 
туризма, ще надвиши общия годишен брой на мест-
ното население (Общ устройствен план на Бургас). 

Морският туризъм също бележи развитие - има 
нови яхтени пристанища, увеличава се броят на 
круизните пътувания. Пристанищата също имат ва-
жна роля за туризма, тъй като те са отправна точка 
или крайна дестинация за развлекателните кораби.

4.2. Рибарство и аквакултури
Рибарството е друг важен икономически сектор 

в изследвания участък. По данни на Изпълнителна-
та агенция по рибарство и аквакултури, през 2016 
г. в България има 12 регистрирани рибарски прис-
танища с 1922 рибарски лодки. Бургас е на второ 
място по брой регистрирани рибарски лодки (302) 
след град Варна (413). Средното брутно тегло на ре-
гистрираните плавателни съдове в Бургас е най-го-
лямо: 6,67 т, в сравнение със средния тонаж на лод-
ките в другите пристанища: 2,21 т. В изследваната 
морска акватория има регистрирани шест  стацио-
нарни мрежни уреда за стопански риболов (даляна), 
но нито една ферма за аквакултури. (Фигура 4).

Фигура 4. Даляни в изследваната акватория на 
Бургас (по данни на ИАРА, 2016 г.)

Рибарското пристанище в Сарафово е модерни-
зирано с подкрепата на Европейския фонд за рибар-
ство (ЕФР), 2007-2013, по Мярка 3.3 Инвестиции 
в реконструкцията и модернизацията на рибарски 
пристанища, места за разтоварване и закрити лод-
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костоянки по Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство“ на Република България. Глав-
ната цел при изграждането на модерно рибарско 
пристанище в община Бургас е засилване на кон-
трола над незаконните риболовни дейности. Съз-
даването на рибен пазар до пристанище Сарафово 
дава възможност на рибарите директно да продават 
своя улов. В същото време това е вид регулатор на 
пазара, тъй като крайният потребител не получава 
рибата от прекупвачи. В качеството си на приста-
нищен оператор община Бургас контролира рибния 
пазар с цел да следи прозрачността на сделките и 
коректното претегляне на стоките. Пристанище Са-
рафово разполага със сто места за морски съдове с 
дължина до 10 метра, двадесет места за морски съ-
дове с дължина 10-15 метра и десет места за съдове 
с дължина до 20 метра. 

Община Бургас има план за реконструкция и мо-
дернизация на рибарското пристанище, намиращо 
се в рибарско селище Ченгене скеле, със средства 
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Плано-
вете за реконструкция предвиждат осигуряването 
на още 110 места за риболовни лодки и рибарски 
съдове с дължина до 8 м, до 9 м и до 20 м, както и 
изграждането на сервизни постройки и съоръжения 
според изискванията на ЕС. Предвижданата кон-
струкция включва сграда с административни функ-
ции, зона за разтоварване с платформа за първона-
чална обработка и сортиране на улова, рибен пазар, 
складово помещение за временно съхранение на 
отпадъци, сервизна работилница. Няма официална 
информация за капацитета на местата за лодки и за 
улова в рибарско селище Ченгене скеле и в Рибар-
ското пристанище.

4.3. Морски транспорт, пристанища и корабо-
плаване

Пристанища и корабоплаване
Морският транспорт в изследвания участък се 

обслужва от четири обществени пристанища и три 
пристанища със  специфични предназначения.

Пристанища за обществен транспорт:
- Пристанище Бургас Запад
- Пристанище Бургас Изток
- Рибарско пристанище
- Нефтен терминал Росенец - Лукойл Нефтохим 

Бургас
Пристанища със  специфично предназначение:
- Кораборемонтен завод (КРЗ) Бургас 
- Пристанище Трансстрой
- Пристанище към корабостроителницата на 

град Бургас

Пристанище Бургас е едно от двете най-важни 
международни пристанища в България, разпо-
ложени по Черноморското крайбрежие. Другото 
е пристанище Варна, разположено на северното 
Черноморие. Пристанище Бургас се намира в най-
отдалечения западен край на Бургаски залив и се 
експлоатира от 1893 г. През 1980 г. и в периода 2001 
- 2008 г. пристанището търпи двете си най-големи 
разширения. Пристанище Бургас е пристанище 
за обществен транспорт от национално значение. 
Обработва насипни и генерални товари, обслужва 
пътнически и круизни кораби.

Пристанище Бургас има следните терминали: 
Терминал Изток, Терминал за насипни товари, 
Терминал за насипни товари 2А, Терминал Запад, 
Нефтен терминал Росенец (Фигура 5). Нефтеният 
терминал Росенец обслужва единствено частната 
компания Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Фигура 5. Разположение на пристанища Бургас (по 
данни на Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция“ - ИАМА, 2016 г.)

Фигура 6. Видове стоки, обработени на приста-
нище Бургас за периода 2011 - 2015 г. (%) - суров 
нефт, петрол, друг наливен товар, полезни изко-
паеми, каменни въглища, агрикултурни продукти, 
кокс, друг товар в твърдо състояние, контейнери, 
дървен строителен материал, продукти от желя-
зо и стомана, други стоки от общ характер
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Бургас е обществено пристанище, което обра-
ботва насипни и генерални товари и обслужва път-
нически и круизни кораби (Фигура 6).

4.4. Производство на петролни продукти и неф-
тена промишленост

Бургас е важен индустриален център. Някои от 
производствата са типични за града и структуро-
определящи за цялата страна като производството 
на светли и тъмни петролни продукти, химически 
влакна, пластмаси и други химически продукти. В 
края на петдесетте години на миналия век прави-
телството определя района за център на нефтената 
индустрия на база на географските му фактори.

Поради факта, че Бургаският залив е водният 
обект, разположен в най-западната част на Чер-
но море и е широко отворен към морето, неговата 
територия е подходяща за изграждане на нефтени 
терминали - един доста важен фактор, тъй като 
доставките на петролни продукти се извършават 
главно по море. Съществуват и удобни сухопътни и 
железопътни комуникации. 

Първата нефтена рафинерия „Нефтохим“ и тер-
минал „Росенец“ са построени в периода 1961 – 
1963 г. и продължават да се развиват и да изграж-
дат допълнителни съоръжения за производството 
на петролни продукти според нуждите на пазара. 
Производственият капацитет на завода достига 9,5 
милиона тона нефт годишно и той е най-големият в 
Югоизточна Европа. До 1999 г. рафинерията е соб-
ственост на държавата, и през същата година е за-
купена от Лукойл. През 2011 г. компанията Лукойл 
Нефтохим Бургас получава 35-годишна концесия за 
експлоатиране на нефтения терминал „Росенец“.

Рафинерията е разположена в северозападната 
част на Бургас, в близост до село Камено, и на запад 
от Бургаското езеро (Вая). Тъй като тя е най-голя-
мото индустриално съоръжение в района, емисиите 
от производствения процес са под постоянен кон-
трол от страна на властите. Наскоро бе докладвано, 
че Регионалната инспекция по околната среда и во-
дите (РИОСВ) е наложила голяма глоба на компа-
нията (около 300 000 евро) заради отклонение от 
законодателните норми.

След обработка, отпадъците от рафинерията се 
поставят в резервоари за окисляване на нефтени 
продукти в езерни води близо до Мандренското езе-
ро (на юг от Бургас). След 40 дни водите се изливат 
в езерото Узунгерен. Въпреки глобалното значение 
на рафинерията, през последните две десетилетия 
се разраства и дейността в сектора на малките и 
средни предприятия (МСП). Развива се производ-

ството на разредители, разтворители, бои, ленено 
масло, горива, почистващи и хидроизолационни 
материали, смоли, лепила, фибростъкло, антифриз 
и течност за чистачки. Освен това започва проекти-
рането и изграждането на инсталации с биогаз.

4.5. Добив на сол
Производството на сол по българското Черно-

морие има вековни традиции, датиращи от III век 
пр.н.е. На територията на Бургаския залив, вече по-
вече от сто години освен от птиците, водите на Ата-
насовското езеро се използват и от хората за извли-
чане на сол. Солниците на езерото функционират 
от 1906 г. Към настоящия момент в Атанасовското 
езеро са разположени изпарители на „Черноморски 
солници“ АД – собственик на езерото и производи-
тел на морска сол (Проект Солта на живота).

Чрез добива на сол се изпълняват няколко соци-
ални и екологични държавни програми. С йодира-
нето на солта за хранителни цели се ликвидира де-
фицита на йод, а с добива й се потиска развитието 
на маларийния синдром. Вследствие добива на сол 
се създава и поддържа биоравновесието на стотици 
животински и растителни видове в Атанасовско-
то езеро, което е част от Рамасарската конвенция. 
Доказано е, че производството на сол е в правоп-
ропорционална връзка със средното количество на 
валежи над езерото през зимата, а поддържането 
на благоприятни условия в резервата също води до 
увеличение на добива на сол. И днес производство-
то на сол става по традиционен метод, като дава 
добър пример за бизнес начинание, което не само 
пази околната среда, но и създава благоприятни 
условия за гнездене на множество птици (дигите, 
които разделят водосборите, са любимо място на 
чайките и рибарките за правене на гнезда). В мо-
мента дейностите по производството на сол отго-
варят на нуждите на видовете, обитаващи езерото. 
Технологията за добив на сол е свързана с поетап-
но концентриране на морска вода до достигане на 
ниво на наситеност, близко до натриевия хлорид 
(NaCl). В началото на производствения сезон се из-
ползва концентрирана морска вода, която през зи-
мата е била съхранявана в дълбоки глинени резер-
воари – резервни басейни. След като морската сол 
се превърне в кристали (слой с дебелина 3-6 см), тя 
се събира, промива се в спираловидни машини и 
с помощта на ленти-елеватори се изсипва навън в 
пирамидални структури (бохори). В голяма степен 
добивът на сол зависи от особеностите на климата 
през летния сезон. (Проект Солта на живота).

Лугата е вторичен продукт при добива на сол 
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в Атанасовското езеро, който съдържа само неор-
ганични вещества - натриев хлорид, магнезий, ка-
лий, сяра и др. Тя се образува след изпаряването на 
морската вода и концентрацията на сол във водите 
на езерото. Черноморската луга има доказано до-
бър медицински ефект - използва се за превенция и 
лечение на заболявания на двигателния апарат, при 
кожни възпаления и рани, варикозни вени и при 
простуди.

Лечебната кал е утаечен продукт на затворено-
то солено езеро. Тя е чиста и хомогенна смес. Цве-
тът й варира от тъмносив до черен, а миризмата на 
сероводород се дължи на множеството разлагащи 
се микроорганизми. В лечебната кал се съдържат 
редица неорганични вещества като силициев диок-
сид, пясък, гипс, железни и алуминиеви компонен-
ти, хидроксиди и соли. Нейният състав се формира 
в продължение на хилядолетия от разлагането на 
едноклетъчни организми, водорасли, риби, раци и 
миди. За образуването на един сантиметър лечебна 
кал е необходима поне една година.

4.6. Военна отбрана
Няма официална информация за наличието на 

морски територии в изследвания регион, които по 
силата на закона са определени за провеждане на 
военни учения. Министерството на отбраната на 
Република България, а отскоро и Гранична полиция 
провеждат военни учения във връзка със голямата 
миграционна вълна към Европа. Следователно за 
целите на настоящия казус се приема, че цялата 
морска територия се използва за военни обучения.

4.7. Други
Драгажни дейноси и дъмпинг
Дейностите, свързани с  драгиране или дъмпинг, 

поддържат необходимата дълбочина на приста-
нищата и каналите, с което осигуряват успешна и 
безопасна навигация на морските съдове. На тери-
торията на Бургаския залив съществува само  едно 
местоположение на дъмпинг, разположено на 20 
морски мили източно от град Бургас между лини-
ите, които разделят движението на корабните съ-
дове. През последните пет години не е извършвано 
драгиране в акваторията  на пристанище Бургас.

Подводни кабели
Съгласно българското законодателство, разпо-

ложението на подводните кабели в морската зона е 
обозначено на навигационни карти, публикувани от 
Хидрографска служба към Военноморските сили 
на Република България.

5. Карти на бреговите и морските дейности и на 
природните богатства

Фигура 7 представя законоустановеното използ-
ване на сушата и морското пространство в Бургаски 
залив.

Фигура 7. Карта на настоящото използване на су-
шата и морето в изследвания участък

Всички защитени крайбрежни и морски зони са 
обозначени на Фигура 8.

Фигура 8. Карта на природните богатства в из-
следваната територия на Бургас

6. Взаимодействия суша - море от гледна точка 
на икономическите дейности, устройството на те-
риторията и околната среда

Основните взаимодействия суша - море са дефи-
нирани на базата на разработените карти за използ-
ването на сушата и морското пространство, както 
и на природните  защитени зони, и на основата на 
анализ на текущото състояние на икономическите 
дейности и на природната среда. Резултатите са по-
казани в матрица (на взаимодействията суша - море) 
на конфликтите и полезното взаимодействие (Фигу-
ра 9). Зеленият цвят обозначава взаимодействията, 
при които няма конфликт и е налице съвместимост 
между дейностите на сушата, в морето и тези свър-

5. Морето...
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зани с околната среда. Жълтият цвят е индикатор 
за наличие на леки конфликти при използването на 
сушата и морето и опазването на околната среда по 
крайбрежието и в морските води. Червеният цвят 
показва взаимодействия с конфликти между дей-
ноститена сушата и в морската зона и с околната 
среда. Празните места сочат липсата на каквото и 
да било взаимодействие.

В рамките на изследвания район на това проуч-
ване, са дефинирани общо 16 начина за използване 
на крайбрежната ивица и 22 начина за използване 
на морската територия. Взаимодействията суша 
- море, при които не се наблюдават конфликти, са 
44, слабо конфликтните взаимодействия са 100, а 
конфликтните са общо 16. Зоните без взаимодейст-
вие суша - море са 192. Примери за използването 
на крайбрежната ивица без взаимодействие с мо-
рето са електроразпределителната мрежа и изгра-
дения газопровод; дейността на летището е пример 
за ползотворна съвместимост с морските дейности 
(дефинирани са пет взаимодействия посредством 
яхтения туризъм, водните спортове, моторните во-
дни спортове и военните обучения). Най-голям е 

броят на конфликтни взаимодействия суша - море 
при нефтопроводите, заустване на отпадни води и 
хвостхранилищата (конфликтът е с качеството на 
водите за къпане, крайбрежния риболов, питейните 
води и защитените природни зони).

Идентифицираните конфликти суша - море (кон-
фликт между начините на използване на сушата и 
морето или конфликт между околната среда и на-
чините на използване на сушата и водата) включват 
главно: изливането на отпадни води в морето, което 
има отрицателен ефект върху крайбрежния туризъм, 
защитените сухоземни и влажни зони;  драгиране-
то влияе негативно  на морфологията на бреговата 
линия, преноса на седименти и устойчивостта на 
пясъчните брегове и дюните, тъй като дейностите 
свързани с него наподобяват извличането и добива 
на пясък; местата за хвърляне на котва могат да по-
влияят на крайбрежния туризъм; замърсяването на 
водите от преминаващи кораби или други морски 
съдове оказва неблагоприятно въздействие върху 
плажната ивица и туризма. Боклуците, изхвърлени 
в морето, особено пластмасата, дразнят визуалните 
и естетическите възприятия на туристите и мест-

Фигура 9. Матрица на взаимодействията суша - море в изследвания участък на Бургас
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ните посетители на плажа. Силното замърсяване и 
боклуците могат да влошат физическото състояние 
на водата и на брега и да нанесат сериозни щети 
на морската флора и фауна. Провежданите по суша 
и море военни обучения също могат да повлияят 
на крайбрежния туризъм, на плажовете, дюните, 
влажните зони и другите защитени територии, на 
културно-историческото наследство. Потенциален 
конфликт при взаимодействията суша – море може 
да се появи при замърсяване в следствие на разлив 
на нефт при инцидент в морето, което може да до-
веде до тежки последици не само за морската тери-
тория, но и за крайбрежието: влажните зони, пла-
жовете, съоръженията за защита на брега, скалите 
и всички екосистеми. Туристическият бизнес също 
би претърпял щети, тъй като един директен нефтен 
разлив ще навреди на плажната ивица, на имотите 
в близост до брега и на други инфраструктурни съ-
оръжения.

7. Картографско представяне на основните кон-
фликти между човешките дейности и околната сре-
да в пилотната морска зона

На база на направения анализ на човешките дей-
ности в морското пространство на Бургас е изгот-
вена карта, която представя нагледно резултатите 
от проведеното проучване. Картата представя ос-
новните конфликти между човешките дейности и 
околната среда (Фигура 10).

Фигура 10. Карта на пространственото припо-
криване на човешките дейности в изследваната 
морска територия

Припокриването на слоевете от данни представя 
текущото състояние, потенциалните конфликти, ко-
ито могат да възникнат между начина на използва-
нето на морското пространство и околната среда в 
изследваната територия, и насочва вниманието към 
мястото на възможните конфликтни точки. Послед-

ните биха могли да се появят в резултат на реди-
ца фактори като припокриване на зони, в които се 
развиват друг вид дейности, зони чието екологично 
равновесие е изключително чувствително към чо-
вешка намеса, или зони при които застъпването на 
няколко дейности е пространствено невъзможно.

В резултат на извършен пространствен анализ  
с Географска информационна система (ГИС) в из-
следваната акватория на Бургас са идентифицира-
ни 22 начина за използване на морските води. В 
голямата част от морското пространство се наблю-
дава припокриване на различни човешки дейности 
- предимно военни обучения, риболов, гмуркане, 
корабоплаване и навигация, управление на яхти и 
моторници. Съществуват и зони с определени огра-
ничения, които са посочени на навигационните 
карти, изготвени от Хидрографската служба на Во-
енноморските сили на Република България. Други 
зони с временни ограничения на достъпа са тези, 
докладвани от навигационните експерти. Тяхното 
местонахождение може да бъде видяно на уебсайта 
на Държавно предприятие „Пристанищна инфра-
структура“. Според информацията, представена в 
морските карти на Бургаския залив, съществуват 
четири зони с постоянно ограничен достъп:

1. Зони със забранен достъп: съществува строга 
забрана за навлизане в зоната и извършване на ка-
квито и да било дейности.

2. Зони, в които е забранено пускането на котва, 
използването на дънен трал, всякакви подводни ра-
боти и дейности за почистване на морското дъно, 
подводни експлозии и тралиране.

3. Зони, в които са забранени корабоплаването, 
спортните дейности, туризма, риболова, плуването, 
пускането на котва, подводното гмуркане и експло-
зиите под вода.

4. Зони, забранени за навигация, риболов и гмур-
кане.

Някои от основните настоящи или потенциални 
конфликти при пространствено припокриване на 
различни човешки дейности в морето, както и кон-
фликти между околната среда и човешките дейст-
вия са следните:   

- корабоплаване и навигация срещу риболов;
- корабоплаване и навигация срещу води за къ-

пане;
- корабоплаване и навигация срещу защитени 

зони (Натура 2000);
- корабоплаване и навигация срещу гмуркане;
- котвени стоянки срещу риболов, води за къпа-

не и защитени зони (Натура 2000);
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- риболовни мрежи срещу водни спортове, ях-
тинг и гмуркане;

- драгажни дейности и дъмпинг срещу води за 
къпане;

- драгажни дейности и дъмпинг срещу защитени 
зони (Натура 2000) и опазване на културно-истори-
ческото наследство;

- изхвърляне на отпадни води срещу води за къ-
пане;

- изхвърляне на отпадни води срещу защитени 
зони (Натура 2000);

- подводно наследство (останки от потънали ко-
раби) срещу корабоплаване и навигация;

- военните учения са в конфликт с почти всички 
дейности по използване на морската акватория и с 
околната среда.

Потенциален конфликт може да бъде предизви-
кан при евентуален инцидент в морето, свързан с 
морското корабоплаване или с риска от замърсяване 
с нефт, който би застрашил опазването на околната 
среда, риболова, къпането в морето, туризма и въз-
становителните процедури. Заплаха за потенциален 
конфликт представлява и авария при изхвърлянето 
на отпадни води. На територията на Бургаския за-
лив има едно съоръжение за заустване на отпадни 
води. В случай на подобен инцидент, необработе-
ните отпадни води ще навредят на водите за къпа-
не, риболова и защитените природни обекти.

8. План за разрешаване на конфликта при из-
ползване на морската територия за корабоплаване/
навигация и  леководолазни дейности

Проблеми:
През последните години подводното гмурка-

не набира все по-голяма популярност и привлича 
много туристи в България. Създадоха се множество 
водолазни центрове, чиито посетители посещават 
интересни подводни обекти като останки от кора-
би, естествени образувания, скалисти рифове, ар-
хеологически останки и други. Любимо място за 
гмуркане в Бургаския залив са останките на кораба 
„Мо Панг“. Потъналият морски съд и артефактите, 
свързани с него, привличат вниманието на водо-
лазите. Останките се намират на дълбочина 20 м, 
което позволява да бъдат посетени от любители во-
долази и от туристи с малко опит. В същото време 
корабът се намира на 9,5 морски мили източно от 
Бургас и попада в кръговото движение на корабния 
трафик и е в непосредствена  близост до  навигаци-
онните буйове, маркиращи разделното движение на 
корабите (Фигура 11).

 

Фигура 11. Текущо състояние на системата за  ко-
рабния трафик в Бургаския залив

Този факт представлява реална опасност за орга-
низацията на движението на корабите, а също така и 
за водолазите. Във връзка с това и съгласно Наредба 
№ Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна 
и друга подводна дейност (Държавен вестник, бр. 
59/01.07.2009 г.), издадена от Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните рабо-
ти и Министерството на транспорта, водолазните 
спускания стават след предварително разрешение 
от страна на ИАМА. Всичко това затруднява турис-
тическата дейност на водолазните центрове: често 
има издадено разрешение, но гмуркането не е въз-
можно поради лоши климатични условия. Още по-
вече, че водолазните центрове не могат да направят 
дори краткосрочен план за търсене на тяхната услу-
га от страна на туристите, желаещи да се гмуркат.

Възможни решения:
Във връзка с разработването на нова система за 

организация на корабния трафик (Казус 4 по проек-
та MARSPLAN-BS, разработен от ИАМА) в конте-
кста на МПП, едно възможно решение на този кон-
фликт е преместването на обиколния маршрут на 
изток (с приблизително 2,5 морски мили). По този 
начин останките на „Мо Панг“ ще останат извън 
него (Фигура 12). Това безспорно ще облекчи рабо-
тата на водолазните центрове, ще им спести време 
и усилия за искане на разрешения от ИАМА. И не 
на последно място, подобна промяна ще елимини-
ра рисковете за живота и здравето на туристите-во-
долази, а също така ще премахне потенциалните 
пречки пред преминаващите кораби. Решението ще 
доведе до засилване на туристическия поток и ще 
подпомогне развитието на дребния бизнес района.
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Фигура 12. Възможно решение - промяна на орга-
низацията на движението на корабите

9. Изводи и поуки
Взаимодействието суша - море има фундамен-

тален характер и е едно от най-сложните поради 
факта, че морето и сушата на практика предста-
вляват една система. Директива 2014/89/EС от 
23.07.2014 г., установяваща рамките на морското 
пространствено планиране, в своя Член 7, в който 
се определят изискванията на МПП към взаимо-
действията суша – море, гласи: „с цел отчитане на 
взаимодействията суша – море, ако те не са част 
от самия процес на морско пространствено плани-
ране, държавите членки могат да използват други 
формални или неформални процеси, като например 
интегрирано крайбрежно управление. Резултатите 
се отразяват от държавите членки в техните морски 
пространствени планове“. Посредством морското 
пространствено планиране се търси съгласуваност 
между изготвения морски пространствен план или 
планове и други съответни процеси. Основните 
предизвикателства, които все още стоят пред нас 
са свързани с дефинирането на понятието „взаимо-
действие“: какво включва израза „взаимодействия 
суша - море“? Какви са възможните пречки да го 
използваме успешно? Необходими ли са географ-
ски или друг вид граници при разглеждане на поня-
тието „взаимодействия суша - море“? 

С цел насърчаване на устойчивия ръст на мор-
ските икономики, устойчивото развитие на морски-
те територии и устойчивото използване на морски-
те ресурси, морското пространствено планиране 
трябва да прилага екосистемен подход, така както 
е посочено в чл.1, ал. 3 на Директива 2014/89/EС, 
за да се гарантира, че колективното въздействие на 

всички дейности се задържа до нива, съвместими с 
постигането на един добър екологичен статус, и че 
възможностите на морските екосистеми да реагират 
на промените, предизвикани от човешката намеса, 
не са изложени на риск, докато тези системи допри-
насят за устойчивото използване на морските стоки 
и услуги от сегашните и бъдещите поколения.

На този етап най-важната задача пред прила-
гането на МПП в България е създаването на под-
ходяща законова база за морско пространствено 
планиране в съответствие с Директива 2014/89/EС, 
включително планиране на взаимодействието суша 
– море и хармонизиране с принципите на МПП. На 
експертно ниво е изготвен проект за изменение и 
допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Репу-
блика България. Проектът предвижда промени във 
всички свързани закони и наредби. Той изцяло по-
крива законовата рамка, зададена от Директивата за 
МПП. В края на 2017 г., Министерството на транс-
порта, информационните технологии и съобщени-
ята и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството предприеха мерки за законовото 
транспониране на Директива 2014/89/EС. На опера-
тивно заседание на Министерския съвет беше при-
ет  проекта за изменение и допълнение на Закона за 
морските пространства, вътрешните водни пътища 
и пристанищата на Р България, който предстои да 
бъде одобрен от Народното събрание. 

Все още не достигат човешките и информацион-
ните ресурси за МПП на национално и общинско 
равнище. Подходът при използване на сушата и мо-
рето трябва да бъде устойчив и екосистемен, така 
както е заложено в Директивата за МПП. Органи-
зацията и устройството на българското крайбрежие 
и на морската територия се регулират от съответ-
ните законови актове, но сложните взаимодействия 
суша – море се нуждаят от сериозно морско прос-
транствено планиране, което да отразява всички 
конфликти на сушата и в морското пространство. 
Все още няма постигнато съгласие относно най-
добрия начин за разделяне на отговорностите и за 
начертаването на административни граници в мо-
рето. Взаимодействието между  териториалното и 
морското планиране е неизбежно, и управляващите 
органи, които носят отговорност за териториалното 
устройство на сушата, трябва да вземат под внима-
ние и морското планиране, когато създават общите 
си устройствени планове. Определените национал-
ни компетентни органи и органите, отговарящи за 
устройството на сушата трябва да се консултират 



38

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА

и да си сътрудничат особено при определянето на 
взаимодействията суша - море в морското прос-
транствено планиране, за да гарантират съгласува-
ността между съответните планове. По време на ра-
ботния процес е необходимо да се обърне внимание 
на това какви са интересите на хората от сушата към 
морските територии, да се разгледат в едно иконо-
мическите и екологичните системи, да се определи 
какъв е техният дял в морското развитие - било то 
пряк или косвен.

Дефинирането на взаимодействията суша - море 
на територията на Бургас се оказа предизвикател-
ство поради липсата на данни главно за: место-
обитанията на морското дъно, въздействието на 
различни дейности върху сухоземната и морската 
среда,  драгажни дейности и дъмпинг, яхтите и мо-
торните водни спортове, военните учения, прякото 
въздействие на Лукойл Нефтохим върху влажните 
зони и околната среда, специфичния състав на се-
диментите, нефтени разливи и инциденти в морето 
и други.

ГИС и картографията осигуряват най-добрия 
начин за подпомагане на вземането на решение 
във връзка с подхода при МПП. ГИС ни дава въз-
можност да разглеждаме, да обмисляме, да правим 
справки, да интерпретираме и да визуализираме 
информацията по много различни начини, които ни 
разкриват връзките, моделите и тенденциите под 
формата на карти, отчети и диаграми. Тъй като в 
момента ГИС предлага много програмни продукти, 
лесни за употреба, а в същото време голяма част 
от потребителите нямат картографски познания, 
един от най-големите проблеми е лошо изработена-
та карта. Последната може да доведе до погрешно 
възприемане на информацията, а оттам и до непра-
вилно решение. 

Информацията, събрана по време на това про-
учване, би могла да се използва като ръководство 
за изготвяне на следващи модели за Черноморското 
крайбрежие и Черноморския басейн, чрез една по-
последователна методология и подход. Матрицата, 
представяща взаимодействието суша - море, и кар-
тите на човешките дейности по използване на суша-
та и пространственото им припокриване с морската 
зона могат да послужат като модел за последващо 
проучване на тези взаимодействия в изследваната 
територия. Необходими са още много изследва-
ния, за да се предложи най-адекватното решение за 
планирането и управлението на взаимодействията 
суша - море. Тъй като проучванията на сушата и 
морето изискват време и средства, отговорните ор-

гани, ангажирани с МПП в България, би трябвало 
да подготвят програма за изследване и мониторинг 
и да осигурят подходящо финансиране.

Включването на заинтересованите лица в проце-
са на разработване на МПП е от особена важност 
поради редица причини, най-главната от които е 
фактът, че МПП си поставя многобройни цели (со-
циални, икономически и екологични) и в тази връз-
ка следва да отрази възможно най-голям брой очак-
вания, възможности или конфликти. Трябва да се 
намерят начини за привличане на заинтересованите 
лица, тъй като част от тях са големи компании като 
Лукойл Нефтохим и Пристанище Бургас и сътруд-
ничеството между тях е крайно необходимо. Заин-
тересованите лица следва да се определят по един 
прозрачен начин чрез представяне на цялостен 
преглед на съответните институции, отразяващи 
техните отговорности, интереси и съответно лице 
за контакт (изготвяне на карта на заинтересованите 
лица).

Декларация за непоемане на отговорност: този 
доклад е изготвен със съдействието на Европей-
ския съюз. Отговорност за съдържанието му но-
сят единствено неговите автори (партньор 7 по 
проекта - Институтът по океанология към БАН) 
и документът по никакъв начин не отразява ста-
новището на Европейската комисия и Изпълни-
телната агенция за малки и средни предприятия 
(ИАМСП). Европейската комисия или ИАМСП не 
могат да бъдат държани отговорни за използва-
нето по какъвто и да е начин на информацията, 
съдържаща се в настоящия доклад.
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ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ 
И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
В ЧЕРНО МОРЕ
Проф. д-р Даниела Клисарова
Гл.ас. д-р Димитър Герджиков
Институт по рибни ресурси, ССА

Терминът “биологично разнообразие”, из-
ползван за първи път от естественика и при-

родозащитник Raymond F. Dasmann в книгата му 
A Different Kind of Country advocating conservation 
(1968 г.), е развит на „Срещата на върха” в Рио де 
Жанейро през 1992 г.. От тази трибуна  публично 
се признават рисковете от загубата на биологично 
разнообразие (Чипев и Бъчварова, 2014).

Произходът на заплахите за сигурността и ком-
фортното съществуване на човека все повече се 
свързва с неблагоприятното състояние на околната 
среда през последните години. Огромните мащаби 
на човешката дейност и неразумната експлоатация 
на природата и нейните ресурси водят до това, че 
защитата на екологичната сигурност се превръща 
в първостепенна задача на съвременното общество 
(Ненова, 2008). 

Черно море е типично вътрешно море (Черно 
море, 1978) и е определяно още като най-изоли-
раното море в света; едно от най-чудните морета; 
най-младото море на Земята; полузатворено; най-
особеното море в света (Зайцев, 1978; Черномор-
ска кутия, 2013; UNEP, 2014). Това обстоятелство 
изисква специфично внимание както при анализи-
те на екосистемата като цяло, така и при оценка на 
влиянието на различните национални и европейски 
политики.

Морската политика в региона се определя от 
разбирането за отношението към морето като към 
ресурс и от различните секторни дейности, които 
могат и се осъществяват в морето или по крайбре-
жието. Тук се преплитат регионална политика с 
морския транспорт, пристанищни дейности с ри-
болов, енергийна политика с туризъм, без да се за-
бравят интегрираното управление на крайбрежните 
зони и изследванията за развитие на нови техноло-
гии, свързани с морето. Този комплекс се развива 
под егидата на геополитическите решения при мак-
симално съхраняване на зоната за осигуряване на 
икономически растеж, устойчиво развитие, сигур-
ност и безопасност (Любчева, 2015).

В епохата на глобализация основните еколо-

гични политики се влияят и регулират от всеоб-
щата политическа стабилност, международната 
търговия (вкл. превози по море), риболов и пре-
работка на морски продукти, които много сериоз-
но зависят от утвърдените международни норми и 
съществува¬щи конвенции, към които страните от 
региона са присъединени.

Корабоплаването е международната индустрия, 
която зависи от глобалната регулаторна рамка, за 
да работи ефективно (Проект ECOREFITEC). Тази 
рамка много успешно се предоставя от Междуна-
родната морска организация (IMO). Безопасното, 
устойчиво, екологично корабоплаване е една от ми-
сиите на IMO. Именно чрез конвенцията за баласт-
ните води (вектор за интродуцирането на инвазивни 
видове) IMO се стреми да осигури  екологична си-
гурност   в развитието на видовете в Черно море. 

Всяко вмешателство в биоразнообразието води 
до дехармонизация и в политиките за  рибарството, 
екологичната модернизация на корабоплаването и 
свързаното с това екологично мислене и  знание. 

През 70-90-те години Черно море претърпя пе-
риод на интензивна антропогенна еутрофикация на 
водите. Тя бе основен фактор за негативното вли-
яние върху организмите в черноморската екоси-
стема. Доведе до драстично намаляване на биораз-
нообразието и огромни стопански загуби - поради 
изчезване или намаляване на популациите на голя-
ма част от стопански ценните видове /Фиг.1/. 

Периодът до 1970-те години се приема за „чист“ 
с преобладаващо влияние на естествените фактори 
на средата над антропогенните.

По време на периода на интензивна антропоген-
на еутрофикация и деструкция на черноморската 
екосистема (1970-1995 г.), интензивното замърсява-
не на водите води до увеличаване на фитопланктон-
ните “цъфтежи”, предизвиква драматични промени 
в структурата на фитопланктонното съобщество, 
численост и биологичен цикъл, интензификация 
на честотата, продължителността и числеността на 
„цъфтежите“ през пролетта и лятото, както и дивер-
сификация на цъфтежните видове (Kamburska et al., 
2003). 

Разпространението и развитието на инвазивния 
вид ктенофора Mnemiopsis leidyi в Черно море в 
края на 80-те предизвика катастрофално намалява-
не на запасите от промишлени ценни видове риби 
(Богданова, 1994).

 Еутрофикацията заедно с появата на хищния ох-
люв Rapana venosa в Черно море през 50-те години 
на миналия век нанасят непоправими щети върху 
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популацията от двучерупчести мекотели пред бъл-
гарския бряг. 

Най-засегната е черната мида /Mytilus 
galloprovincialis/, чийто запас през 70-те, 80-те го-
дини е почти напълно унищожен, ограничени са  
функциите на вида като биофилтратор.

Еутрофикацията причини и широко разпростра-
нение на хипоксийни и аноксийни явления в край-
брежните Черноморски акватории и силно намаля-
ване на броя на макробентосните видове. 

Тези промени в морската екосистема на Черно 
море доведоха до редукция на риболова и намалява-
не на туристическия потенциал. През 60-те години 
в Черно море са били ловени 26 вида риби, докато 
сега по данни на програмата на ООН за околна сре-
да (UNEP), стопанското си значение не е загубил 
улова на само 6 от тях (Вершинин, 2007).

 
Фиг.1. Фактори 
влияещи върху 
биоразнообра-
зието в Черно 
море

Съвремен-
ният период от 
развитието на 
Черноморска-
та екосистема 
(след 1995 г. до 

днес) се характеризира с бавно и постепенно нама-
ляване на продуцираната в пелагиала фитопланктон-
на биомаса. Общата тенденция при биогените е 
за редуциране от края на 1980-те години. Наред с 
това все по-рядко се наблюдават извънредни био-
логични явления, като интензивни фитопланктонни 
„цъфтежи“ и намаляване на кислорода в придънни-
те слоеве. Средногодишните биомаси на първич-
ния продуцент фитопланктона падат значително до 
нива,  близки до „чистия“ период от развитието на 
екосистемата /Фиг.2/.

Същевременно се регистрират промени в струк-
турата на биоценозите. 

Известно е, че през отделните етапи от своята 
еволюция екосистемата на Черно море претърпява 
комплекс от реорганизации на хранителните вериги 
в пелагиала и бентоса. В резултат от обработката на 
композитна база от данни за цялото море пелагич-
ната екосистема демонстрира проява на два каска-
дни механизма през годините: първият до началото 
на 70-те години на 20-ти век се дължи на колапса на 

големите хищни риби; вторият на колапса на „фу-
ражните“ риби 1989 - 1991 г. (Daskalov et al., 2007). 
Тези трофични каскади не могат да се осъществя-
ват в изолация, а се поддържат от обогатяването с 
биогенни вещества, климатичните ефекти и екс-
плозивното развитие на популацията от инвазивна-
та ктенофора Mnemiopsis leidyi (Oguz and Gilbert, 
2007; Oguz et al., 2008). Структурата на бентосното 
съобщество, от друга страна, е силно повлияна от 
опортюнистичния хищен вид гастропода Rapana 
venosa в допълнение към M. leidyi (Shiganova et al., 
2008).

На фона на тези промени през последните 50 
години броят на видовете организми, установени в 
Българските морски акватории, се увеличава. На-
пример списъкът с морски микроводорасли от 230 
вида до 80-те години на 20 век вече е увеличен до 
около 600 вида през първото десетилетие на 21 век. 
Приема се, че една от причините е високият клас 
микроскопска техника, която се използва в таксоно-
мичното определяне на видовете.

Увеличава се и броят на новооткритите зо-
опланктони организми. Например при изследвани-
ята върху зоопланктоните популации беше отчете-
но значително развитие на новия за черноморската 
екосистема вид Oithona davisae. 

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.

Съвременните генетични методи са в основата 
на установяване на това разнообразие.

Значително влияние върху биоразнообразието в 
Черно море оказва процесът на въвеждане на чуж-
ди (инвазивни, екзотични) видове животни и расте-
ния /Фиг.3/. През последните години това се случва 
с все по-нарастващи темпове.

Фиг. 2. Средна фитопланктонна биомаса (g/m3) по 
профил Галата за период от 1992 до 2011 г.
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Фиг. 3. Инвазии на нови, нетипични за Черно море 
видове (Графика Shiganova, 2010)

Появата на инвазивни видове от своя страна води 
до дестабилизация на екосистемата и влошаване на 
екологичното „здраве“ на Черно море. 

Под термина биоразнообразие се разбират видо-
вете, включени в състава на конкретните биоцено-
зи. Колкото е по-беден видовият състав на дадена 
биоценоза, толкова тя е по-неустойчива и застраше-
на от външни влияния.

По този показател през последните години се от-
криват положителни признаци за промяна. Напри-
мер биоразнообразието на фитопланктона в бъл-
гарските морски акватории се повишава - докато за 
периода 2008 - 2010 г. в крайбрежни води и бракич-
ни езера (Варненско и Белославско) бяха отчетени 
222 вида и форми микроводорасли (Petrova and 
Gerdzhikov, 2015), то в следващия 3-годишен пери-
од (2011- 2013 г.), когато пробите са събирани по 
приблизително същата мониторингова схема, бяха 
регистрирани 258 вида (Клисарова и др., 2013 г.). 

В сравнение с 1980-те години се регистрира по-
добро биоразнообразие и при зоопланктонните и 
бентосните биоценози пред българския бряг.  

При различни изследвания през последните 
десет години по биологичен елемент за качество 
(БЕК) Фитопланктон (WFD 2000/EU, РДМС) беше 
установено „умерено“ екологично състояние на 
крайбрежната ни екосистема (Петрова и др., 2012; 
Първоначална оценка, 2013; Klisarova et al., 2016) 
/Фиг.4/. Всички водни тела в периода 2006-2011 г. 
(за май-октомври) са класифицирани в „умерено“ 
състояние,  а Варненски залив - в „лошо“ (Мончева, 
2013).

Под влиянието на Дяволското течение, част от 
западното циклонално течение, вървящо от север 
на юг (от Румъния към Турция и по разлято към 
Маслен нос) и носещо много замърсители, в Черно 
море се създават предпоставки за по-лоши показа-

тели на водите в северната част на нашето крайбре-
жие. 

Фиг.4. Разпре-
деление на мак-
сималните ве-
личини на хл-а 
(mg.m-3) пред 
българския бряг, 
2011-2016 г.

Промените в 
биологията на 
даден вид  са в 
отговор на изме-
ненията в окол-

ната среда и влиянието на антропогенния фактор. 
След нарушаване баланса в системата видовете 
трудно и бавно възстановяват своите биологични и 
популационни параметри.

Изменението на климата води до опасности 
от разрушаване на екосистемите и намаляване на 
биоразнообразието (Ненова, 2008). Черно море се 
оказва също под влияние на тези глобални проме-
ни.

Въпреки очерталата се в 20-годишен период ця-
лостна тенденция за постепенно подобряване на 
екологичното състояние в Българските  черномор-
ски акватории покрай българското крайбрежие се 
открояват редица „горещи точки“, където се уста-
новява понижено видово на разнообразие и по-ло-
ша структура на биоценозите (Бургаски, Варнен-
ски, Балчишки заливи), акваториите пред устията 
на реките (устието на река Камчия) и соленоводни-
те крайбрежни езера (Варненско и Белославско).

 При описаната екологична ситуация туризмът 
и рекреационните „феномени”- свръхстроителство, 
необмислени каптажи на минерална вода, унищо-
жаване на дюни, са непреодолим фактор за подко-
паване на екологичната сигурност. 

Търсенето на енергийни ресурси в морето може 
да доведе до финансов стабилитет, но и до еколо-
гичен колапс, ако не се приложат адекватни осигу-
рителни подходи за запазване на биоразнообразие-
то. От подобен процес морската ценоза все още не 
може да се възстанови. 

Оказва се, че интегрираната морска политика, 
от една страна, обединява чрез икономическо, по-
литическо, екологично и културно сътрудничество 
черноморските държави. От друга страна, винаги 
съществуват  заплахи за регионалната сигурност.

Доказателство са големите икономически про-

6. Морето...
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екти „Син поток”, „Бургас-Александруполис”, 
„Южен поток” (само някои са реализирани), където 
политическите и финансови спорове рефлектират 
върху екологичната сигурност на региона. 

Направените оценки за въздействие върху окол-
ната среда (ОВОС) могат да предначертаят и мо-
делират само малка част от потенциалните заплахи 
върху биоразнообразието в следващите години.

Подобен е и въпросът с провежданите военни 
учения, при които в регионите на изпълнение има 
видими промени (смърт на китоподобни, унищо-
жени бентосни хабитати, „обезлесяване” на големи 
подводни територии). Тези процеси са установени 
при изпълнение на национални и международни 
проекти. Затова все по-осезателно трябва да гово-
рим за екологичната сигурност, да определяме на 
национално и европейско ниво методите за нейното 
осигуряване.

Вече е ясно, че екологичната стабилност и си-
гурност е в ръцете на хората, населяващи черно-
морския басейн. 

Необходима е хармонизация на мерките, пре-
дотвратяващи рисковете от екологични заплахи и 
адекватна законодателна рамка за осигуряване на 
екологична сигурност в Черно море.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИ-
ТИЕ НА ЯХТЕН ТУРИЗЪМ 
ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНО-
МОРИЕ
Доц. д-р Златина Караджова

Приходите от яхтен туризъм в Европа са три 
пъти по-високи, отколкото от пътническите 

превози например. Средноседмичният приход от 
човек е хиляда долара, а на една яхта пътешестват 
средно 10 души. Развитието на чартърните услуги 
създава добавена стойност като ремонтни дейности 
и поддръжка. Това от своя страна увеличава броя 
на заетите, а също допринася и за постепенно въз-
обновяване на строителството на малки и средни 
моторни и ветроходни лодки от български корабо-
строителни фирми.

Обект на изследването на настоящата разработ-
ка е яхтеният туризъм по българското Черноморие.

Предмет на изследването е потенциалът и въз-
можностите за неговото развитие.

Акцентът е поставен върху дейността на яхтени-
те пристанища в страната, конкретните проблеми и 
недостатъци, възможностите за тяхното отстраня-
ване и перспективите за развитие на яхтения тури-
зъм в България.

Целта на разработката е на базата на проведе-
ния задълбочен анализ за състоянието на яхтения 
туризъм по българското Черноморие да се установи 
какви са перспективите за неговото развитие на на-
ционално и международно ниво.

ЯХТЕН ТУРИЗЪМ - ВИДОВЕ, ФОРМИ, ТЪР-
СЕНЕ

Днес много компании и частни лица предлагат 
под наем яхти за няколко часа, ден, седмица или 
дори за месеци. Това е най-популярният вид яхтен 
туризъм - така наречения чартър. Предлагат се яхти 
с различна степен на комфорт, които могат да бъ-
дат комплектовани с професионален екипаж, вклю-
чително кухненски готвач, стюард и т.н. На една 
и съща яхта може да има каюти от различна класа 
с различна степен на комфорт и лукс, а ценовият 
спектър може да е достатъчно широк, за да позво-
ли на голям брой потенциални потребители да си 
изберат яхта в зависимост от желанията и възмож-
ностите си.

Най-популярният вид чартър е т.н. ВАRЕ BOAT 
- наемане само на яхта без професионален екипаж. 

В този случай яхтата се предлага на туристите са-
мостоятелно и те сами трябва да я управляват. За-
дължително условие е туристът да докаже на кора-
бособственика своята правоспособност. Въпреки 
отсъствието на екипаж, яхтите разполагат с всичко 
необходимо - средства за връзка и сигнализация, 
спасителни средства, гориво, вода и т.н. Често яхти-
те са комплектовани с описания на евентуални ат-
рактивни маршрути с карти, където могат да бъдат 
отбелязани находящи се наблизо острови и заливи, 
морски и животински рифове, забележителности 
на региона, подходящи места за подводен риболов 
и гмуркане, списък на хотели и ресторанти и др. 
Не е задължително маршрутите да започват и да 
завършват на едно и също място. Тъй като е устано-
вено, че обратния път намалява задоволеността на 
туристите, най-често те са планирани така, че пъту-
ването да завърши в друго яхтено пристанище. Ях-
тите се връщат обратно от специални екипажи или 
пък се предоставят на друга група туристи, които се 
движат по същия маршрут, но в обратна посока.

- CREWED CHARTER e друг вид яхтен чартър, 
който предоставя яхта заедно с професионален еки-
паж. Туристът тук е просто гост, като може да упра-
влява яхтата само ако пожелае. Екипажът обикно-
вено е комплектован с капитан и поне един матрос. 
За по-големите яхти е задължителен и механик, а 
понякога за удобство на гостите може да има стю-
ард и готвач. Обслужването на подобен вид чартър 
задължително повишава неговата цена. Предим-
ствата са, че от една страна, се снема отговорността 
от туристите, а от друга, им позволява най-пълно да 
се насладят на почивката.

- BARE - BOAT + SKIPPER GUIDE е чартър, 
при който на туристите се предоставят само лодка 
и придружаващ ги шпикер. При този вид чартър ту-
ристите сами управляват предоставената им яхта. 
Неговата модификация е чартърът на няколко яхти, 
от които само флагманската е с професионален еки-
паж. В този случай туристите отново самостоятелно 
управляват яхтата според указанията на капитана.

Трета разновидност е яхтена флотилия, която се 
придружава от голяма яхта с професионален еки-
паж. Последният вариант позволява на туристите 
да провеждат импровизирана фрегата, а пък екипа-
жът на придружаващата яхта да изпълнява ролята 
на съдии. Това внася допълнително разнообразие  в 
плаването и оставя незабравими спомени и впечат-
ления сред участниците.

По-заможните туристи, които разполагат с огра-
ничено време и желаят бързо да стигнат до опреде-
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лено място и в точно определено време, обикнове-
но наемат моторни яхти.

В България няма наложени традиции в морски-
те спортове. Все още в много случаи, ветроходните 
яхти са собственост на яхтклубове, които едва ус-
пяват да ги държат в плаващо състояние. Все пове-
че се увеличават яхтсмените, които имат собствени 
плавателни съдове и ги използват за удоволствие 
и почивка. През последното десетилетие се офор-
ми една група от собственици на яхти, използващи 
плавателните си съдове за провеждане на меропри-
ятия с туристи, на които предлагат едночасови или 
двучасови разходки, риболов и яхтени пикници. 
Тази дейност се осъществява най-активно в яхте-
ното пристанище в Созопол.

Най-разпространените в света видове яхтен ту-
ризъм с наети съдове като беърбоут чартър, чартър 
с шпикер и флотила сейлинг едва прохождат на 
българския туристически пазар. Причината за изо-
ставането е в необходимостта от по-сериозно обо-
рудване, което е свързано и със сериозни разходи, 
както и в липсата на разработен пазар. Туристите, 
посещаващи нашите туристически комплекси, не 
са потенциални клиенти, тъй като болшинството 
от тях разполагат със силно ограничени финансови 
средства. Тепърва трябва да се търсят позиции на 
туристическите и яхтените борси и да се полагат 
усилия за разработването на подобен пазар в Бъл-
гария, което от своя страна ще доведе значително 
по-платежоспособни клиенти.

Туристите, плаващи със собствена яхта, засега са 
болшинството от тези, които посещават България. 
Плавайки предимно във водите на Средиземномо-
рието, те считат за приключение и предизвикател-
ство възможността да надникнат и в акваторията на 
непознатото Черно море.

Освен традиционното посещение на крайбре-
жието с яхти, плаващите по международни яхтени 
маршрути, голямо значение за яхтения туризъм в 
България имат и други разновидности на яхтинга. 
Най-популярни засега са яхтените пикници тип 
„Робинзон”. За тях е характерно, че туристите се 
записват на групи като всяка от тях ангажира един 
или няколко плавателни съда. Оформя се флотилия 
от няколко яхти, които плават по определен марш-
рут до предварително подготвено място на плажна-
та ивица, което се отличава със своята непрестъп-
ност и липса на други летовници. Организират се 
плажни игри, риболов, сърф, гмуркане.

Друга разновидност на яхтинга са панорамните 
разходки с лодки. За предпочитане е разходка с мо-

торна яхта, поради възможността да се наблюдават 
много повече забележителности и да се посетят по-
вече яхтени стоянки. Това се дължи на по-високата 
скорост и по-добрата маневреност. Панорамната 
разходка с моторна яхта има и своите слаби стра-
ни. Една от тях е много по-високата цена, както и 
сравнително по-слабия елемент на романтичност, 
типичен за ветроходството.

Плаване с гмуркане е услуга за страстни водола-
зи. В България този вид разновидност на яхтинга не 
е толкова популярен, поради липса на достатъчно 
заливи и острови, подходящи за гмуркане. В някои 
части на света с добри места за гмуркане има яхти, 
които комбинират круиза с обиколка на добрите за 
гмуркане места.

Положително влияние за развитието на яхтения 
туризъм и за подобряването на неговото качество 
оказва създадената през 2009 год. Асоциация на 
производителите и вносителите на луксозни мор-
ски возила, чието седалището е в гр. Бургас. Благо-
дарение на сдружението започват да се вземат по-
сериозни мерки за решаване на проблемите пред 
бранша - старата нормативна база, по която се ре-
гистрират плавателните съдове у нас, закъснялата 
синхронизация с европейските закони, неизчисте-
ната методика за обучение на морски кадри, липса 
на регламент за чартърна дейност, липса на доста-
тъчно яхтени пристанища, отговарящи на европей-
ските стандарти, въпросът с включването на яхте-
ния туризъм в сферата на националната реклама на 
туристическия ни продукт и още много други.

ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА. СЪСТОЯНИЕ, ДЕЙ-
НОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

До момента 13 пристанища са регистрирани 
като яхтени в изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация” към Министерството на транспорта.

SWOT АНАЛИЗ НА ЯХТЕНИЯ ТУРИЗЪМ ПО 
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Силни страни:
• добро географско разположение - източна чер-

номорска граница;
• атрактивно крайбрежие - разчлененост на юг и 

високи скали на север;
• липса на силни водни течения или опасни жи-

вотински и растителни видове, които да предста-
вляват заплаха за здравето и живота на туристите;

• широко плитководие;
• наличие на няколко пристанищни комплекса на 

международно ниво;
• сравнително добри традиции във ветроход-

ството.
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Слаби страни:
• липса на разпознаваем имидж на България като 

яхтена дестинация;
• липса на достатъчно на брой яхтени пристани-

ща;
• недостатъци в нормативната база, засягащи 

морската индустрия и яхтинга;
• неквалифициран персонал;
• не се извършва национална реклама на яхте-

ния туризъм и не е изготвена рекламна стратегия 
за яхтинга;

• относително пренебрегване на вътрешния па-
зар.

Възможности:
• привличане на инвестиции в областта на ях-

тинга;
• използване на европейски структурни фондове 

и други източници на финансиране за развитие на 
яхтения туризъм;

• изграждане на нови яхтени пристанища и мо-
дернизация на някои от съществуващите;

• повишаване ефективността на маркетингови-

№ по ред, дата на 
регистрация, стр.

в регистъра

Пристанище (пристанищен терминал) - 
наименование, вид и предназначение

Удостовере-
ние за спло-
атационна 

годност

Удостовере-
ние за екс-

плоатацион-
на годност

№ 1 / 12.04.2005 г. 
стр. 241 

Яхтен терминал “Свети Атанас”. Домуване или 
приставане на яхти и лодки за крайбрежни и 

международни плавания, водни спортове, тури-
зъм и развлекателни програми 

№ 169 от 
12.10.2012 г.

няма

№ 2 / 12.04.2005 г. 
стр. 245 

Яхтено пристанище Балчик. Домуване или прис-
таване на яхти и лодки за крайбрежни и между-
народни плавания, водни спортове, туризъм и 

развлекателни програми; швартоване, снабдява-
не на корабите с вода, телефон и електрическа 

енергия 

№ 141 от 
04.07.2012 г.

няма

№ 3 / 12.04.2005 г. 
стр. 249 

Яхтено пристанище “Златни пясъци”. Домуване 
или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и 
международни плавания по вода, водни спорто-

ве, туризъм и развлекателни програми

№ 166 от 
13.09.2012 г.

няма

№ 4 / 12.04.2005 г. 
стр. 253

Яхтено пристанище “Хидродинамик”. Домуване 
и/или приставане на яхти и лодки за крайбрежни 

и международни плавания по вода, водни 
спортове, туризъм и развлекателни програми 

№ 148 от 
05.08.2011 г.

няма

№ 5 / 21.07.2006 г. 
стр. 257

Яхтен терминал “Лотос”. Домуване и/или прис-
таване на яхти и лодки за крайбрежни и меж-
дународни плавания по вода, водни спортове, 

туризъм и развлекателни програми

№ 164 от 
24.07.2012 г.

няма

№ 6 / 07.01.2010 г. 
стр. 261 

Яхтено пристанище “Корабостроител”. Дому-
ване и/или приставане на яхти и лодки за край-
брежни и международни плавания по вода, во-

дни спортове, туризъм и развлекателни програми

№ 165 от 
13.09.2012 г.

няма

№ 7 / 19.10.2011 г. 
стр. 265 

Яхтено пристанище “Тортуга Марина”. Домува-
не или приставане на яхти и лодки за крайбреж-

ни и международни плавания по вода, водни 
спортове, туризъм и развлекателни програми 

№ 120 от 
18.08.2011 г.

няма

ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” - ВАРНА

Таблица 1
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те програми и дейности за налагане на имидж на 
България като атрактивна и безопасна яхтена дес-
тинация;

• подобряване квалификацията и уменията на 
персонала.

Заплахи:
• наличие на рискове от неблагоприятно въз-

действие за околната среда при липса на екологич-
но управление на пристанищата;

• изграждане на яхтени пристанища единствено 
с цел застрояване на определен район със заведе-
ния за настаняване, което е в конфликт с околната 
среда;

• неуредени отношения между концесионери, 
държавни и общински власти;

• липса на инвестиционен интерес от стратеги-
чески инвеститори;

• силна конкуренция от страна на яхтения потен-
циал на съседните държави като Гърция и Турция.

България е все още не достатъчно добре позната 
и развита като туристическа дестинация за яхтен ту-
ризъм. Едностранчивата представа за страната  като 
дестинация само за масов туризъм - летен морски и 
зимен ски туризъм, се дължи главно на неефектив-
на като мащаб рекламна кампания, недостатъчна 
информация и липса на дългосрочна стратегия за 

№ по ред, дата на 
регистрация, стр.

в регистъра

Пристанище (пристанищен терминал) - 
наименование, вид и предназначение

Удостовере-
ние за спло-
атационна 

годност

Удостовере-
ние за екс-

плоатацион-
на годност

№1/20.05.2005 г. 
стр. 241 

“МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ”. Яхтено приста-
нище за приставане, домуване и престой на яхти 

и лодки с цел извършване на развлекателна и 
туристически дейности

№176 от 
22.05.2013 г.

няма

№2/20.05.2005 г. 
стр. 245 

Яхтено пристанище към Национална ветроходна 
база - Несебър за приставане, домуване и прес-
той на яхти за упражняване на водни спортове и 

развлекателни програми

№150 от 
14.06.2011 г.

няма

№3/20.05.2005 г. 
стр. 24

“Дюни”. Яхтено пристанище за приставане, 
домуване и престой на яхти за упражнявани на 

водни спортове и развлекателни програми 

№144 от 
06.06.2011 г.

няма

№4/22.02.2007 г. 
стр. 253 

“Марина Диневи”. Яхтено пристанище за прис-
таване, домуване и престой на яхти за упражня-
ване на водни спортове туризъм и развлекателни 
програми; предоставяне на електричество, вода, 

кабелна телевизия и интернет

№172 от 
18.12.2012 г.

няма

№5/24.11.2008 г. 
стр. 257 

“Марина Несебър”. Яхтено пристанище за 
приставане, домуване и престой на яхти за 

упражняване на водни спортове и развлекателни 
програми

№159 от 
04.04.2012 г.

няма

№6/05.10.2009 г. 
стр. 261

“Марина Созопол”. Яхтено пристанище за прис-
таване, домуване и престой на яхти за упражня-
ване на крайбрежни и международни плавания, 

водни спортове и развлекателни програми

№177 от 
23.05.2013 г.

няма

№7/05.07.2012 г. 
стр. 265 

“Северно пристанище-Несебър”. Яхтено приста-
нище за приставане, домуване и престой на яхти 
за упражняване на водни спортове и развлекател-

ни програми 

№173 от 
12.03.2013г.

няма

ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” - БУРГАС

Таблица 2
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развитието на яхтения туризъм.
SWOT анализът показва, че чрез координация 

на държавните и общинските власти, инвестиране 
в инфраструктурата и изграждане на нови яхтени 
пристанища и развитие на кадрите ще могат да се 
оползотворят благоприятните възможности, което 
при една целенасочена държавна политика ще до-
веде до увеличаване на конкурентоспособността  
на българския яхтен туризъм по отношение на съ-
седните държави.

На този етап България отстъпва като качест-
во на предлагания продукт спрямо конкурентните 
държави, поради обективни и субективни причини. 
При нас липсва дългогодишна традиция, държавна 
политика и природните дадености на конкурентни-
те държави. Ето защо на този етап от развитието ни 
като яхтена дестинация трябва да се обърне по-го-
лямо внимание на местния пазар.

Перспективите и насоките за развитието на яхте-
ния туризъм са тясно свързани с цялостната промяна 
в профила на туристите, посещаващи родното Чер-
номорие. Предизвикателството пред туристическия 
бизнес в България е да привлича повече яхтсмени, 
които да пътуват с яхтите си по българското край-
брежие и дори да ги зазимяват тук през зимата.

Нов момент в провежданата държавна политика 
в областта на транспорта представлява прехвърля-
нето на някои пристанища от държавата към общи-
ните, с което се създава добра възможност за разви-
тието на яхтения туризъм.

Яхтингът е тип култура, която тепърва започва 
да се развива и в България. Това е култура на оп-
ределена класа, белег на определен начин на жи-
вот, който предлага много възможности както за 
почивка в луксозна обстановка, така и за различни 
мероприятия за бизнес цели за платежоспособни 
туристи.
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТ-
ВОТО НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ 
ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКО-
ТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ И 
СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИЯТА 
КАЧЕСТВО НА ХОТЕЛИЕР-
СКИЯ ПРОДУКТ - МАРКЕ-
ТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ
Докторант Пламена Димитрова

Съвременният туризъм е динамично разви-
ващ се отрасъл, приоритетен за национално-

то стопанство и с големи перспективи за развитие, 
които се обуславят от наличието на благоприятни 
природни ресурси. Според прогнозите на специа-
листите туризмът ще се превърне в една от най-го-
лемите индустрии в света, която по външнотъргов-
ски постъпления ще си оспорва дори първото място 
с информационния бизнес. 

Обект на изследване на текущата разработка е хо-
телиерството, а предметът  е релацията качество на 
хотелиерския продукт - маркетинг на взаимовръз-
ките. Модерните брандове вече не сегментират ау-
диторията си на B2B и B2C или бизнес-към-бизнес 
и бизнес-към-клиент, а приспособяват подхода чо-
век-към-човек или human-to-human. За да създадат 
по творчески начин значими връзки с аудиторията, 
марките трябва да предложат на хората преживява-
ния, които създават дълбока емоционална връзка и 
поддържат любовта към бранда. В най-добрия ва-
риант трябва да се стремят към комуникация, която 
е лична, развива се под формата на разговор, емпа-
тична е, съдържа чувство за хумор и е задвижена от 
история. 

Организациите трябва да бъдат открити в диа-
лога си с публиката и да карат публиките да чувст-
ват, че ги чуват, като ги окуражават активно да 
разпространяват бранд съобщението на фирмата. 
Умните марки поддържат и увеличават силата на 
сътрудничеството със своите клиентски общности 
чрез генерирано от потребителите съдържание и 
краудсорсинг кампании. Тези усилия автоматично 
ангажират публиката и й позволяват да развие зна-
чим дял в еволюцията на бранда и успеха му. Това 
дори може да доведе до поява на трансформацион-
ни идеи, които да доведат бранда до развитие в из-

цяло нова посока. 
СЪЩНОСТ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ ПРОДУКТ
Един от най-важните фактори за провеждане 

на успешен бизнес е разбирането и оценяването 
на факта, че хората не купуват продукт. Това, кое-
то се купува, са облагите и ползата, предоставени 
от продукта. А дали даден продукт е в състояние 
да създаде очакваните полза и облаги, се определя 
от качеството на продукта и нуждите и желанията 
на хората. Именно тази аксиома прави маркетинга 
толкова динамична концепция, защото човешки-
те нужди и желания се изменят постоянно -  все-
ки месец и дори всеки ден. Поради това е важно 
промените да се измерват и отчитат точно. По тази 
причина провеждането на успешен маркетинг из-
исква от хората две огромни и почти несъвместими 
способности. Първата от тях е способността да се 
тълкуват статистически данни, извлечени от голям 
брой твърде разнообразни източници и на базата на 
анализа да се правят рационални заключения. Вто-
рата необходима способност е разбирането на нуж-
дите на консуматора и неговия модел на поведение 
като особено важна практическа демонстрация на 
това разбиране.

Хотелиерският продукт е с основно значение за 
развитието на туризма. Неговото съдържание и ка-
чество са определящи за потребителския избор.

Комплексният туристически продукт е резултат 
от подбор, съчетание и обединяване от страна на 
специализираното туристическо предприятие на 
няколко първични продукта на експлоатационните 
предприятия. Комплектуването им в туристическото 
обслужване осигурява икономия на време и гаран-
тира самата услуга. За туристическото обслужване 
по-голямо значение има не предварително закупе-
ният пакет услуги, а готовността на туристическия 
субект да произвежда нови продукти и да предлага 
разнообразни услуги, като осигурява на туристите 
възможност за свободен избор измежду общите и 
тези със специална насоченост.

Туристическият продукт на хотелския комплекс 
зависи от вида на материалната база, от категория-
та на всеки отделен вид, от местоположението, от 
потребителското търсене и т.н. Като продукт той 
включва нощувка; нощувка със закуска; полупан-
сион, пълен пансион; спортни и културно-развлека-
телни прояви; екскурзии и др. Хотелският продукт 
има пет отличителни характеристики – местопо-
ложение, комбинация от средства и  удобства, ко-
ито предоставя /стаи, ресторанти, лоби – бар и т.н. 
“leisure facilities/, представата за него, услугите, ко-
ито се предлагат в обекта и цената. 

7. Морето...
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СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХО-
ТЕЛИЕРСТВОТО И ХОТЕЛИЕРСКИЯ ПРОДУКТ

Хотелиерството е стопанска дейност, чиято цел 
е осигуряване подслон на туристите. То се харак-
теризира със специализирана материално-техни-
ческа база, промишлена технология, специфичен 
хотелиерски персонал и самостоятелен хотелиер-
ски продукт. Тясно свързано е с останалите сфери 
на туризма: ресторантьорство, туристически аген-
ции, транспорт и др. Хотелиерството предоставя 
своята материално - техническа база за нуждите 
на ресторантьорството, търговското обслужване, 
туристическите бюра и др. Големината, структура-
та, продължителността на пребиваване, ритъмът на 
посещение на туристическия поток зависят от капа-
цитета, структурата, качеството, разположението и 
продължителността на експлотационния период на 
хотелската база. Приема се, че туристическият про-
дукт е своеобразна “амалгама (смес) от материални 
и нематериални блага, представени на туриста във 
връзка с неговото пътуване и пребиваване, както и 
всичко онова, което прави възможно туристическо-
то потребление.”1 Въпреки че подобна дефиниция 
помага за доближаване до характерните същностни 
белези на туристическия продукт, тя все още е дос-
та обща и не идентифицира точно неговите видови 
отлики. Затова се приема, че потребителят-турист 
е носител на основния критерий за разграничаване 
на туристическия от останалите видове продукти. 

Според Феръл и Прайд „продукт е всяко нещо, 
изгодно или неизгодно, което човек получава в раз-
мяната. Той е съвкупност от материални и немате-
риални свойства, включващи функционалност, со-
циални и психологични полезности и блага.“2

Характерна в тази връзка е дефиницията на 
проф. Й. Крипендорф, който определя туристиче-
ския продукт като “пакет от услуги, асортимент 
от материални и нематериални блага, получени от 
дейността на различни предприятия, която обаче 
туристът възприема в единство и като едно цяло.”3

Четвъртото направление в тълкуването на поня-
тието “туристически продукт” се основава на по-
становката, че субектът в туризма не може да удо-
влетвори потребностите си с различните услуги и 
стоки, а само при наличието на определена комби-

1. Maggi, R. Entwicklungsmöglichkeiten von Schweizer 
Wintersportarten. Bern/Stuttgart, 1983,  p. 23-24
2. Ферел О, У. Прайд., Маркетинг: концепции и страте-
гии, Изд. Форком, 1994, стр. 121
3. Петков, Кр., Възможности за увеличаване на туристи-
ческия поток от ФРГ, Холандия и Великобритания

нация от такива, и то в конкретна обстановка.“4 
Няма единно мнение за същността и структура-

та на туристическия продукт. Най- често, обаче, той 
се разглежда като съвкупност от атракции, база за 
пребиваване и достъпност. Към туристическите ат-
ракции, които определят избора за крайната цел на 
пътуването и са предпоставка за туристопотока към 
тяхната локализация, се отнасят природните даде-
ности, културно-историческото наследсво и специ-
ално създадени атракции, но също различни перио-
дични и епизодични прояви. Базата за пребиваване 
е  представена от средствата за подслон и местата 
за настаняване, заведенията за хранене, развлече-
ния и други допълнителни услуги, информационни 
центрове и инфраструктурата. Достъпността оз-
начава осигуряване на лесно и относително бързо 
придвижване на туриста от постоянното му место-
живеене до съответната дестинация и обратно.

Най-общо услугите могат да бъдат дефинирани 
като „ резултат от прилагането на човешко или ме-
ханично усилие към хората или предметите.“5

Услугите, свързани с реализацията на целта на 
самото пътуване, представляват ядрото на туристи-
ческия продукт, заради което се предприема и са-
мото пътуване. Същевременно задоволяването на 
тази цел е невъзможно без превозване, подслонява-
не и изхранване на туриста. Услугите в тези групи 
дейности са само основни (без тях става невъзмож-
но осъществяването на самото пътуване), но най-
често заемат и основния дял в обема и структурата 
на продукта. Тук следва да изтъкнем още следното: 
ядрото на продукта е основното, но не и решаващо 
за съвкупния характер на продукта и неговия ими-
дж.

КАЧЕСТВО НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ ПРОДУКТ
Качеството на обслужването и разнообразният 

асортимент на традиционни и нови-допълнителни 
услуги правят  всеки курорт или дестинация атрак-
тивни и връщат туриста отново вследствие на удо-
влетворението на неговите потребности.

Продуктът на доставчика се аранжира от туро-
ператора и на пазара излиза туристическият пакет 
като програма или екскурзия до конкретна дести-
нация. Храни, напитки, сувенири, стоки за бита, 
спортни и други занимания допълват същността на 
понятието туристически продукт. 

Продуктовата и асортиментна политика имат ос-
новно значение за маркетинговата концепция с ак-

4. Krippendorf, J. Цит. съч., стр. 18
5. Ферел О, У. Прайд, Маркетинг: концепции и страте-
гии, Изд. Форком, София, 1994, стр. 365
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цента върху пазарна ориентация на цялата продукто-
ва гама, в т.ч. програми от базисни и допълнителни 
видове услуги, стоки с различно предназначение, 
удовлетворение на специални потребности в т.ч. за 
хоби, здраве, спорт и други. Търговската марка и 
имиджът на фирмата, т.е. и на нейните продукти са 
все по-важна част от политиката на предлагане на 
видове туристическо обслужване. Туристите лесно 
разпознават вече дестинациите в съвременната кон-
курентна среда по фирмената пазарна идентичност 
или на ниво търговска марка като символ на про-
дуктовата политика на дадено туристическо пред-
приятие или корпорация по света.

От икономическа гледна точка качеството се раз-
глежда като потребителна стойност на изследвания 
обект. Потребителната стойност на даден продукт 
се изразява в неговата годност да удовлетворява оп-
ределени обществени потребности, т.е. в неговата 
полезност. 

От терминологична гледна точка, опитите да 
бъде формулирано самото понятие „качество” във 
философско-методологическото лоно на TQM (Total 
Quality Management) са довели до различни, техно-
икономически по своята същина, дефиниции.

Дж. Оукланд дефинира качеството като най-сил-
но конкурентно предимство, а TQM модела за упра-
вление - като всеобхватен подход за подобряване на 
конкурентноспособността, ефективността и гъвка-
востта на цялото предприятие.6 

П. Филева и Х. Тужаров7 разглеждат качеството 
като комплексно понятие, характеризиращо ефек-
тивността на всички страни от дейността: разра-
ботка на стратегии, организация на производство-
то, маркетинг и т.н. 

ISO дефинира качеството като степен, до която 
съвкупност от присъщи характеристики удовлетво-
ряват изискванията.8 

Г. Пасхос систематизира основни определения 
за „качество” в специализираната литература:9 ка-
чеството е това, което отговаря и дори надхвърля 
очакванията на клиента; то е използваемостта на 
продукта, съгласно неговото предназначение; ка-
чеството е всяка дейност (следователно не само 
продукт) на фирмата, имаща за цел задоволяването 

6. Оkland, J., Porter, L., Total Quality Management, 
Butterworth-Heinemann, Grat Britain 1998, p.245
7. Филева, П., Тужаров, Х., 2007, Тотално управление на 
качеството или новата философия на бизнеса, Изд. Асе-
невци, София, 2007, стр.167
8. http://www.aqcert.org/iso9001/ 
9. Пасхос, Г., 2001, Тотално управление на качеството, 
viewed 30 September 2016

на потребностите на клиента; „качеството е начин 
за управление на организацията, влияещ на всяка 
дейност и на всеки процес; то означава оцеляване; 
качеството е степента, до която даден продукт или 
услуга удовлетворява техническите предписания и 
изискванията на клиента. 

   Общото между цитираните дефиниции е под-
чертаният акцент върху техно-икономически аспе-
кти на качеството, където главното е, от една страна, 
клиентът и задоволяването на очакванията му, а от 
друга, дейностите на фирмата, осигуряващи конку-
ренция чрез качеството и оцеляването й. Главното 
допускане е, че качеството може да бъде гаранти-
рано посредством стандартизацията на процесите 
в организацията.

МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ
Маркетингът на взаимовръзките  все повече се 

утвърждава като необходим ключов фактор за ус-
пех, с оглед осигуряване на непрекъснато позитивно 
преживяване.  Ако клиентският опит се проектира, 
това може да осигури стимулиране на лоялността и 
да увеличи процента на задържаните клиенти.

Специалистът в областа на маркетинговите из-
следвания и иновациите в маркетинга - проф. Л. 
Анастасова констатира: „Опитът с бранда или ком-
панията не предполага непременно предварителни 
нагласи и мотивационна фаза. Опитът с даден бранд 
може да се случи, дори и когато потребителят не 
проявява интерес и няма отношение към дадената 
марка. Изследванията на различни автори показват, 
че опитът/преживяването се различава от ефекта 
на силната емоционална връзка между потреби-
теля и бранда. За разлика от привързаността към 
бранда, която често е свързана със силни чувства, 
емоции, преживяването с бранда на продукт не е 
свързано задължително с емоционални връзки и 
преживявания. Голяма част от опита на консумато-
рите е свързан с обикновени усещания, осъзнаване 
на факти и поведенчески реакции предизвикани от 
свързани с бранда стимули. В течение на времето 
преживяванията с бранда могат да доведат до емо-
ционални връзки, но емоциите са само един вътре-
шен резултат от стимулирането, което предизвиква 
преживявания.“10

Новите измерения в маркетинга очертават въз-
можности за правилните маркетингови решения, 
чрез които всяко туристическо предприятие ще от-
крие съответствие между туристическото търсене 

10. Анастасова, Л., Съвременни подходи в маркетинга и 
маркетинговите изследвания,Сборник доклади: Между-
народна научна конференция, БСУ, Бургас, юни 2015 г.
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и предлагане. Те са свързани с разнообразяване на 
туристическата продуктова гама, със създаване на 
гъвкава система за ценообразуване, с приложение 
на ефективна система за дистрибуция и с поддър-
жане на интерактивна комуникация с туристите, с 
цел създаване на положително клиентско прежи-
вяване. Акцентът се поставя върху разработването 
на специализирани туристически продукти, които 
притежават потенциал за създаване на специална 
емоционална връзка с туриста. Това предполага 
създаване на емоционално фокусиран, атрактивен, 
провокиращ въображението, богат по съдържание 
туристически продукт, съчетаващ в себе си специ-
фични национални характеристики. 

„Масовият турист“ вече се е трансформирал в 
глобализиращия се свят, той е претенциозен, с висо-
ки изисквания за удобство, сигурност, развлечение. 
Той търси истинското преживяване. В отговор на 
това, бизнесът има възможност да излезе от тури-
зъм „конфекция“ и да си пренастрои туристически-
те оферти „по поръчка“ на клиента. Вече говорим за 
маркетинг, основан на взаимовръзка. Той отбелязва 
значителна промяна на маркетинговата парадигма, 
изместване от мислене единствено в категориите 
конкуренция и конфликт към мислене в категори-
ите на взаимна зависимост и сътрудничество. При 
него продуктите се персонализират според предпо-
читанията на клиентите, предпочита се директният 
контакт с клиента, защото индивидуалната комуни-
кация с клиента помага на компаниите да изградят 
по-точно представа за клиентите си, за техните из-
исквания и предпочитания.  

Новите възможности за туристическия пазар 
са свързани и с комуникационните маркетингови 
инструменти за създаване на търсената от туриста 
емоционална връзка между продукт, дестинация и 
потребител. Тези инструменти на комуникационна-
та система, за да реализират положителен резултат, 
какъвто очаква туристът, трябва да се се интегрират 
и координират по начин, при който всеки един от 
тях да подхожда на останалите. Това гарантира син-
хрон и последователност в комуникацията и ефект 
от цялостния процес. Постигането на интеграция 
налага туристическите компаниите да организират 
дейността си съобразно туристите си, а не съобраз-
но продукта или услугата, които предлагат. В тази 
връзка, ориентацията към туриста е много същест-
вена при избора на комуникационен канал от стра-
на на туристическото предприятие. Чрез интегри-
раните комуникации, туристическата организация 
поставя началото на диалог с конкретните целеви 

пазари, като създава, представя и изпраща коорди-
нирани послания към тях. Целта на този процес е 
чрез планирана, последователна и привлекателна 
комуникация да се промотира конкретен туристи-
чески продукт в съзнанието на индивидите, фор-
миращи целевите пазари, както и да се стимулират 
потенциалните туристи да пожелаят продукти или 
услуги на компанията като възможни решения на 
техни проблеми. С предоставянето на хотелиерския 
продукт във виртуалната реалност чрез интерактив-
ните инструменти на комуникационната система, 
туристическото предприятие ще отговори на нови-
те изисквания на туристическия пазар, свързани с 
индивидуализираните потребности и интереси на 
туристите. Голяма част от пазарните предложения 
стават все по-сходни поради нарастващите възмож-
ности, които се откриват пред компаниите, да заим-
стват една от друга. Въпреки че всичко е по-добро, 
то е и по-еднакво. В  резултат на това в момента 
клиентите се намират в ситуация, в която трябва да 
избират между различни преживявания, а не между 
различни продуктови характеристики. „Маркетин-
говото мислене се измества от стремеж да се макси-
мизира печалбата на компанията от всяка една тран-
сакция към максимизиране на печалбата от всяка 
връзка.“11 Бъдещето на маркетинга е в маркетинга 
на взаимовръзките, в база данни маркетинга, при 
който ние знаем достатъчно за всеки клиент, за да 
направим адекватни и навременни оферти, оформе-
ни и персонализирани според всеки клиент. Вместо 
да виждаме клиента във всеки идивид, трябва да 
виждаме индивида във всеки клиент.

Съвременният маркетинг не е само средство за 
продажба и реализиране на печалба чрез по- ус-
пешно задоволяване на потребностти, идентифи-
цирани по профил на сегмента. „Маркетингът има 
нова роля, а именно да координира чрез икономи-
чески (главно пазарни) и неикономически (главно 
административни) средства дейстията на организа-
ции от една бизнес мрежа, алианс или други фор-
ми на завоюване на стратегичиески конкутентни 
предимства.“12 Като се основана на активен диалог, 
маркетингът предлага идеи за продукти и форми на 
потребление, в замисъла на които активно присъст-
ва идеята за решаване на неблагоприятни тенденции 
в областта на потреблението, екологията и ресур-

11.  Котлър, Ф., Маркетинг съвети от А до Я, Изд. Кла-
сика и Стил, София, 2005, стр.49
12. Генова, Л., Новости в съвременния маркетинг, На-
учни трудове на Русенския университет , 2011, том 50, 
серия 5,1
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сите. И така пред маркетинга има ново предизви-
кателство, на основата на обща маркетингова идея 
да координира усилията на широк кръг структури 
за нейното реализиране, като използва както ико-
номически средства, така и чрез активен диалог да 
изгражда отношения на ангажираност, съпричаст-
ност и доверие. Маркетингът влиза в новото столе-
тие като утвърдена научна теория с широко прак-
тическо приложение, овладял един богат арсенал 
от научно аргументирани концепции, принципи, 
модели и методи. Клиентите имат превъзходство и 
не желаят да са лоялни към марките. Търговските 
марки вече нямат влиянието върху клиента, което 
някога са имали, защото клинетите повече се стре-
мят да опитват нови неща, дори и харесвайки много 
определена марка в дадена продуктова категория. 
Вече ударението е върху преживяването и всеки 
нов продукт или марка дават усещане и очакване 
за ново такова. 

Изместването на фокуса от характеристиката 
на продуктите на компанията към контекстуалните 
преживявания на потребителите ражда нови виж-
дания и идеи. Сега ползите за клиентите се обосо-
бяват в три направления:13

1. От предложения, базирани на крайния про-
дукт, към предложения, базирани на резултата и на 
приноса на клиентите.

2.От ефикасност на продуктите към потребител-
ски преживявяния.

3.От предложения за масовия пазар към пер-
сонализирани пазарни предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Маркетингът харчи несметни пари, за да оп-

редели кои са неговите клиенти, какви са техните 
нужди и как да им осигури позитивно изживяване, 
което ще се транслира в продажби. “Маркетингът 
на взаимовръзките” разглежда потребителския 
процес като комплексно изживяване за купувача. 
“Да подариш преживяване” означава да изградиш 
обвързаност между бранда и клиента, като работиш 
на пет нива едновременно - сетива, чувства, дейст-
вия, мисли и обвързване. Целта на този подход е да 
се провокират колкото е възможно повече сетивни 
възприятия и по този начин чисто психологически 
да се въздейства по-трайно. Чрез чувствата се сти-
мулира изваждането на показ на скрити  копнежи 
и желания. „Хората с техните положителни прежи-
вявания с бранда са в основата на бизнес успеха и 
особено сега, в условията на дигиталната ера. Всич-

13. Котлър Ф., Д. Джайн, С. Месини, Маркетингови хо-
дове, Изд. Изток- Запад, 2015, стр.80

ки сме клиенти: клиенти като купувачи, сътрудни-
ци, доставчици и стейкхолдъри. Всички части на 
дадена организация и екосистемата трябва да бъ-
дат свързани с оптимизацията на клиентския опит 
като двигател на приходите. Всички наблюдения 
на практиката сочат, че компаниите започват все 
повече да поставят своите клиенти в центъра, т.е. 
стремят се към „клиентоцентрична организация“, 
но не в смисъл на фокусиране върху най-ценните 
клиенти, а в смисъл оптимизация на всички бизнес 
функции и процеси свързани с клиента.“14 С други 
думи, “маркетингът на взаимовръзките” се опитва 
да надгради и промени, дори да преобърне разбира-
нето за маркетинг на продукт или услуга, като пре-
връща процеса от монолог в диалог с потребителя. 
Той представлява разширение на маркетинговата 
концепция, предизвикано от динамиката в дигитал-
ната ера. Вниманието е фокусирано върху цялост-
ното взаимно разбирателство между продавача и 
купувача, а не просто върху размяната между тях. 
Именно поради тази причина по-доброто качество 
на предоставяния хотелиерски продукт грантира 
по-добри взаимовръзки с клиентите.

14. Анастасова, Л., Клиентско преживяване с бранда - 
ключови фактори за успешно проектиране и прилагане 
на концепцията в услугите, Сборник доклади от науч-
на конференция “Управленски практики“  IX, БСУ, юни 
2016 г. 
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ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА БУР-
ГАСКОТО ПРИСТАНИЩЕ
В КРАЯ НА ХIX И НАЧАЛОТО 
НА XX ВЕК - ЕВРОПА
НАВЛИЗА ПО БЪЛГАРСКИТЕ 
ЗЕМИ
Иван Кавръков, 9 д клас, ПГТ „Проф. д-р Асен Зла-
таров”, Бургас

Единствено в бургаското пристанище
животът ме изпълва с възхищение.

Христо Фотев

В тези думи на големия бургаски поет са скри-
ти смисъл и значение, много по-големи, от-

колкото може да се види на пръв поглед. Животът 
на бургаското пристанище надхвърлял границите 
на човешкото битие, за да се превърне в символ на 
мечтите и стремежите, на трудолюбието и издърж-
ливостта на поколения бургазлии и в крайна сметка 
- в символ на съграждане на непобедим човешки 
дух, овладял всички лица на индустриална Европа. 
Най-голямата черноморска врата на страната към 
Европа - бургаското пристанище се появило в ки-
пежа на новото време.

В края на ХIX и началото на ХХ век настъпи-
ли промени в Европа. Износът на Европа предста-
влявал 3% от брутния вътрешен продукт на всички 
страни, а през 1914 г. той вече възлизал на 14%. 
Това означавало, че е нараствало значението на 
външната търговия. 

През 80-те и 90-те години на XX век колониал-
ната експанзия получила тласък чрез търговията с 
Азия и Африка. Изграденият Суецки канал улес-
нил износа и вноса с Азия. Разраствал се износът 
на капитали, който водил след себе си и износ на 
стоки. Задълбочило се и международното разделе-
ние на труда между развитите страни. Спадали и 
транспортните тарифи на морския и железопътен 
превоз.

Например при търговията с желязо при разсто-
яние 1500 км по суша и при трансатлантически 
превоз съотношението между транспортни разходи 
и цената на продукта (приета на 100) се изменяло, 
както е показано на таблица 1.

Таблица 1
1830 г. 1850 г. 1880 г. 1910 г.

По суша 24-30 19-23 8-12 5-7
През 

океана
32-38 27-31 16-20 8-10

Европа преживявала поредица от кризи. Една от 
тях особено остро се проявила от 1873 г. до края 
на века основно на пазара на зърнените храни. В 
Европа имало свръхпроизводство на зърно спрямо 
покупателната сила на преобладаващата част от 
населението, така и от започналия внос на амери-
канско жито след поевтиняването на морските пре-
вози. Поскъпвали животновъдните произведения, 
в сравнение с растениевъдните. В паричното обръ-
щение на капиталистическите страни постепенно 
се утвърждавала единна парична система за наци-
онални и международни плащания, която да съот-
ветства на бързо нарастващите мащаби на едрото 
капиталистическо производство и на международ-
ната търговия.

Настъпили политически, духовни промени след 
Освобождението и по българските земи. Руско-тур-
ската война от 1877-1878 г. e сложила разделителна 
линия между робството и епохата на свободното 
развитие.

Промени, настъпили и в моя роден Бургас. Гра-
дът попаднал в една динамична политическа обста-
новка, но нито външните, нито вътрешните факто-
ри били в състояние да попречат на неговия възход. 
Основен фактор за това било наличието на морска 
връзка със света чрез изграденото пристанище.

Първите налични сведения за бургаското прис-
танище датирали от края на ХVI в. и началото  XVII 
в. Пристанището се изпълвало с много кораби от 
Цариград, изпратени за държавните доставки на 
жито. В един ферман от 1789 г. от Ибиш ага се спо-
менава, че комисарят по храните е най-важният ръ-
ководен фактор на черноморските пристанища. В 
средата на XVIII в. от Бургас се изнасяли до 700 т 
зърно, най-вече за Цариград. От пристанище Бургас 
дори се изнасяло контрабандно зърно - от френски 
и италиански  фирми. Освен зърно се изнасяло въл-
на, желязо и материал за корабостроене, а през XIX 
в. транзитно се изнасяли вино и спирт - марсилско 
вино през Бургас за Русия, желязо от Самоков през 
Бургас за Цариград.

С пускането през 1874 г. на източните железни-
ци товаропотокът от и към Бургас намалял чувст-
вително. Българското правителство отчело необ-
ходимостта от създаване на изгодни икономически 



55

ВОДАТА, МОРЕТО, КРАЙБРЕЖИЯТА

условия за насочване на товари през Бургас. Запо-
чнала мащабна работа, подготвяща построяването 
на бургаско пристанище.

През януари 1889 г. се  приел закон за изграж-
дането на нови жп линии. Същата година започнал 
строежът на линията Ямбол-Бургас. Трасирането 
на пътя за железопътната линия Бургас-Ямбол за-
почнало през 1888 г. Реализирането на този проект 
било във връзка с изграждането на модерно приста-
нище в Бургас, което да поеме презморския износ 
и внос на цяла Южна България и София, който до 
тогава по съществуващата жп линия се насочвал 
през Пловдив и Ямбол към Цариград и Дедеагач. 
За директор на тази линия бил назначен чешкият 
инженер Харовър. Изграждането й завършило през 
1890 г. и на 14 май с.г. тя била открита за експлоата-
ция. Бургаската гара тогава се намирала в западната 
част на града, която спирка, десетилетия след това 
бургазлии ще наричат Старата гара.

През 1893 г. железопътната линия се удължила 
до пристанището, където впоследствие се изгради-
ла и новата. През 1893 г. железопътната линия се 
удължила до пристанището, където впоследствие 
се изградила и новата гарова постройка. В начало-
то трафикът по тази железопътна линия е бил слаб, 
поради провежданата тогава дъмпингова политика 
на компанията на Източните железници, която била 
собственик на линията до Ямбол и в стремежа да 
задържи трафика в свои ръце, с ниски транспортни 
такси отправяла износа към Цариград и Дедеагач, 
като по този начин правила конкуренция на Българ-
ските държавни железници и пречила на износа и 
вноса през бургаското пристанище. Това положение 
продължило до 1908 г., когато след железничарска-
та стачка българското правителство заема частта от 
жп линията, собственост на компанията, след което 
я изкупило. Това премахнало изкуствените пречки 
за развитието на трафика през бургаското приста-
нище. Веднага след тази мярка стойността на вне-
сените стоки през пристанище Бургас от 11 797 796 
лв. през 1908 г. се покачила на 21 358 670 лв., през 
следващата 1909 г. процентът спрямо целия внос на 
България за същия едногодишен период от 9,06% 
става 13,31%. Тази тенденция се запазила и през 
следващите години, което превърнало Бургаското 
пристанище в първото по отношение на вноса и из-
носа пристанище на България.

Откриването на новата железопътна линия Ям-
бол-Бургас, която свързва пристанище Бургас с 
железопътната мрежа на Княжество България, ста-
нало на 18 май 1890 г. в присъствието на княз Фер-

динанд. Между 1886 и 1890 г. на бургаските скеле 
хвърлили котва 1668 кораба, от които 225 парахода. 
Между 1890-1895 броят на пристигналите пара-
ходи нараснал значително и достигнал 385. Лип-
сата на техника и на каменни кейове с достатъчна 
дълбочина, за да се разтоварват по големи кораби, 
изключително затруднявало пристанищните работ-
ници, които трябвало да разчитат на силата на ръ-
цете си и здравината на гърбовете си. Засилената 
интезификация налагала истинска модернизация и 
усъвършенстване на пристанищните съоръжения.

През 1890 г. правителството възложило на инж. 
Хартлей да проучи терена и да направи проект за 
пристанище в Бургас, след една година такова иска-
не било отправено и към инж. Пучев, инж. Близна-
ков и Киминж. А. Герард - директор на марсилското 
пристанище и проектант на пристанищни съоръже-
ния. Приет бил проектът на инж. Герард, който е 
предвидил два вълнолома - приморски и ограден, 
и кейови стени с дължина 595 м и дълбочина 7,5 
м на места до 8 м. Възникнали проблеми - фирма-
та строител разбрала, че няма да може да довърши 
акваторията на пристанището с наличното си обу-
рудване. Продадена била фирмата строител на “Со-
сиете де Конструксион Батиньол”. Цялата стойност 
на пристанището била 6 742 300 лв. 

На 20 декември 1894г. с указ №7 на княз Ферди-
нанд било съобщено решението на Народното съ-
брание за построяване на пристанище Бургас.

На 18 май 1903 г., 
на мястото на прими-
тивните скели и дърве-
ни складове, след осем 
години строителство, 
се появило нещо ново, 
амбициозно и перспек-
тивно. Започнала новата 
история на бургаското 
пристанище и заедно с 
него – на моя роден град 
Бургас.

На откриването при-
съствали министърът на 
обществените сгради, 
пътищата и съобщенията - Димитър Попов, ми-
нистър-председателят Рачо Стоянов. Негово Висо-
чество княз Фердинанд произнесъл емоционално 
слово:

„В името на България обявявам за открито и пре-
давам на потомството извоюваното от бурните води 
на стария Евсинус, издигнато с българския труд, 
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бургаско пристанище. Нека послужи за свободен 
изход на българското производство и за улеснение 
и развитие на международната морска търговия”.

На 30 юни 1901г. във връзка с военната конвен-
ция между България и Русия в Бургас пристигнал 
с броненосеца “Ростислав” княз Ал.  Михайлович, 
висш морски офицер и внук на руския цар. Той бил 
придружен от княз Фердинанд с българския военен 
кораб “Надежда”. Високопоставените лица били 
посрещнати от адвокат Хр. Богоев и други бурга-
ски първенци. В чест на гостите на плажа на нови-
те казарми бил направен парад на войниците от 24 
Черноморски полк.

По-късно, в 1908 г., била изградена и първата 
чешма. Параходите получават определено коли-
чество вода според разстоянието до следващото 
пристанище. На 13 септември 1909 г. изложби от 
параход „Николай II“ пристигнали в бургаския 
порт. Изложбата представяла руската промишле-
ност и търговия. По този повод били посрещнати 
цар Фердинанд I и няколко народни представители 
и министри.

Стоката от по-близките селища се пренасяла с 
каруци. В пристанището имало „Каруцарска сек-
ция“, наброяваща 98 каруцари. Когато каруците от 
секцията били свободни, спирали на определени 

места в града, за да се ползват от населението. През 
1932 г. „Каруцарската секция“ се преобразувала в 
„Преносна служба“.

Военните действия по време на Първата светов-
на война оказали силно отражение върху нашата и 
световната икономика. Товарооборотът към бурга-
ското пристанище намалял и  не се използвал цели-
ят капацитет на порта.

Създадена била митницата в началото на XX век 
и централният вход на пристанището бил премес-
тен от западната страна.

В началото на XX век  започнали да се засипват 
с камъни крайбрежните части след кейовата стена в 
южна посока с цел разширяване на пристанището. 
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Около дървената скеля се оформила и местостоянка 
за лодките. През 1936 г. била построена нова ма-
сивна сграда за рибна борса и хладилник, както и 
здравна служба. Развитието на бургаското приста-
нище било динамично и в годините на Втората све-
товна война. То притежавало един влекач и четири 
шалана.

Днес никой от нас не може да си представи Бур-
гас без вдъхващата гордост и респект изгледа на 
бургаското пристанище, без силуетите на много-
тонните кранове и поклащащите се в залива кора-
би, без терминалите с най-модерни съоръжения, без 
непомръкващата светлина на пристанищния фар и 
красивата морска гара.

На герба на съвременен Бургас има изобразени 
две каравели. Те са символ на неразривна връзка 
между този град и морето, станало причина за съ-
ществуването му. Между града и пристанището, 
отворило хоризонтите му към света. Между хора-
та на този град и непреодолимата им страст към 
пътувания и открития. Но също и на горещо и не-
търпеливо очакване на завръщането им в родното 
пристанище. Защото, както е казал Сенека, „ако не 
знаеш кое е твоето  пристанище, за теб попътен вя-
тър няма”.

 
Използвани източници и литература:
1. Стопанска история на Любен Беров, София, 1994 
г., стр. 364-372 г. Изд. Фондация “Отворено обще-
ство”.
2. “Старият Бургас”, Ст. Райчевски, стр. 115-121, 
Изд. “Захарий Стоянов”.
3. Бургаски исторически музей - експозиция “Бур-
гас през вековете”.

Снимков материал:
Пристанище Бургас ЕАД –архивни и съвременни 
снимки
1. Държавен архив Бургас - снимки от различни 
фондове.
2. “История на Бургас” - Иван Карайотов, Митко 
Иванов и Стоян Рейчевски 2011 г. Стр. 76-79, 216-
218, Изд. “Пейо К. Яворов”.

Научен консултант: Таня Караверлерска, ст. учи-
тел по история и цивилизация в ПГТ „Проф. д-р 
Асен Златаров”.

8. Морето...
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ИМАЛ ЛИ Е РИМСКИЯТ
ДЕУЛТУМ ПРИСТАНИЩЕ
ЗА МОРСКИ КОРАБИ 
В МАНДРЕНСКОТО ЕЗЕРО?
Константин Господинов, Мартин Гюзелев

Темата е продължение на изследването ни на 
проблема за плавателността на Мандренско-

то езеро за морски кораби в миналото, започнато 
в едно от предишните издания на конференция-
та „Морето - граница или врата”1. Тогава акцен-
тът беше върху средновековието и неправилното 
тълкувание на данните на Савойските хроники, 
довело до грешната представа в съвременната ни 
наука, че през 14 в. морски кораби са приставали 
във вътрешността на Мандренското езеро, в прис-
танището Скафида - днес край с. Димчево. Обър-
нахме внимание, че тезата е била екстраполирана 
и за античността и приписана на римския Деултум. 
Някои автори стигат дори до там да смятат, че прис-
танището било военно, т.е. че в езерото плавали го-
лемите и дълбоко газещи римски военни кораби.2 
Недопустимостта на тези твърдения ще бъде обект 
на настоящото изследване. 

Днес е очевидно, че морски кораби, дори те и 
антични, не могат да влязат в Мандренското езеро. 
Затова спасение на идеята за морско пристанище 
при Деултум, авторите - нейни защитници търсят 
в палеогеографията, палеогеоморфологията и коле-
банията на морското ниво в миналото. 

Едното направление на този подход визира са-
мото езеро. Приема се, че днешната невъзможност 
морски кораби да влязат в Мандренското езеро и да 
достигнат до западния му край, където било прис-
танището на Деултум, е причинена от високото 
морско ниво днес. Продължаващото покачване на 
морското ниво, след основаването на Деултум (70-
те години на I в. сл. Хр.), довело в крайна сметка 
след XIV в. до забавяне на течението в Мандренско-
то езеро, заблатяване на бреговете му, преграждане 
с пясъци на неговото устие. По тази логика, назад в 
древността, по-ниското морско ниво3 би създавало 

1. Господинов-Гюзелев 2015.
2. Драганов 2006, 30, 157; Костова 2011, 22.
3. Наистина в интересуващия ни период от историята на 
Деултум - римският и късноантичният (от основаването 
на колонията през 1 в. сл. Хр. до 6 в., когато градът 
западнал), нивото на морето е било в етап на покачване, 

условия за по-бързо оттичане на Мандренското езе-
ро в морето, в резултат на което ще липсва заблатя-
ване или би било налично в по-малка степен и това 
би обяснило защо античните морски кораби биха 
могли да влизат навътре в езерото и да достигат до 
пристанище на Деултум.4

Авторите, изградили тезата, допускат недоразу-
мението, че за плавателността е нужна не само лип-
са на заблатяване, но и достатъчно голяма дълбо-
чина, необходима за по-дълбоко газещите морски 
кораби, а нивото на водата е само едната страна на 
този показател. Другата страна е нивото на дъно-
то. Единствен Калин Стоев се сеща за това и смя-
та, че при по-бързия отток езерото „било по-тясно, 
но за сметка на това по-дълбоко”.5 Самият Калин 
Стоев не отбелязва изрично причината за по-голя-
мата дълбочина. Дали като я поставя в причинно 
следствена връзка с по-бързия отток, смята, че тази 
бързина би намалила повдигащите дъното наслоя-
вания чрез тяхното изхвърляне в морето, може да 
се предполага. 

Другото направление, в което се използват да-
нните от палеогеографията, палеогеоморфология-
та и евстатичните колебания на морското ниво, се 
насочва към ситуацията около езерото.6 Петър Ба-
лабанов приема съвсем резонно, че при по-ниско 
морско ниво нивото на подпочвените води също е 
по-ниско. Вследствие на това в равнинните терени 
около Деултум блатата пресъхвали и се превръща-
ли в ливади. Съвсем правилно, като доказателство, 
че това наистина се е случило, се сочат откритите 
там останки от римска вила и други археологически 
обекти от същата епоха.7 Така Балабанов е един-
ственият, който се насочва към един точен ефект от 
по-ниското морско ниво - понижаването на подпоч-
вените води, но остава привърженик на идеята за 
плавателността на езерото за морски кораби.

Описаните тези, както и аргументацията им, 
страдат от няколко порока. Първият е, че не се 
представят преки писмени и археологически дан-
ни за влизане на морски кораби в Мандренското 
езеро през римската епоха. Вторият - няма такива 
и за пристанище на Деултум в западния край на 
Мандренското езеро. Твърденията без основание са 

но оставало под съвременното - от около -3 м, до около 
-1 м. (Орачев 1990б, 34-36; Дикарёв 2011; Пеев 2014, 
10-11.).
4. Балабанов 1986, 221; Азманов 1998, 3; Костова-
Балабанов 2003, 45, 46; Костова 2011, 61.
5. Стоев 2005, 20.
6. Азманов 1998, 3; Балабанов-Петрова 2002, 237, 238.
7. Балабанов-Петрова 2002, 238. Балабанов 2006, 228.
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копирани от подобните тези за Скафида през сред-
новековието. А ние доказахме, че и в този случай 
идеите са несъстоятелни.8 Въпреки това, да опита-
ме да приемем, че за Деултум се прилага подходът 
- „допускане на априорна теза, чието формулиране 
ще помогне да бъдат намерени някакви доказател-
ства”. Тук следва обаче третият порок. Аргументи-
те също не представляват доказани реални факти 
или събития, а абстрактно-логически разсъждения, 
с които се постулират9 реакции на действителност-
та, при промяна на някои от нейните условия, които 
не се подчиняват на естествени закономерности. В 
допълнение, някои от характеристиките на природ-
ната действителност в римско време остават неиз-
вестни за авторите. В крайна сметка се получава 
една спекулация, предназначена за доказване наси-
ла на предпоставената теза. 

Пропуснати да бъдат включени в анализа са т.н. 
епейрогенни движения на сушата и шелфа. Това са 
вертикални колебателни движения, които са различ-
ни за различните участъци на Западночерноморския 
бряг. В Бургаския залив и Странджа те имат отри-
цателен знак - на година потъването е средно 1-1.5 
мм.10 В района на Мандренското езеро стойностите 
клонят към максималните. Следователно по време 
на основаването на Деултум земната повърхност е 
била средно около 3 м по-високо разположена. Су-
мирани двата показателя - ниво на морето и на су-
шата, водят до извода, че тогавашният морски бряг 
е съвпадал приблизително с днешната 6-метрова 
изобата - около 500-600 м от днешния бряг, навътре 
в морето. Сушата е започвала върху от 4 до 6-ме-
тровата подводна днес тераса, формирала се през 
къснобронзовата и ранножелязната епоха.11

Важно е да се ориентираме и в това какво пред-
ставлява Мандренското езеро. Днес то е превърна-
то в язовир с изграждане на язовирна стена през 
1963 г. Езерните води са повдигнати с около 3 м, 
при което язовирът е залял околните терени, уве-
личил е ширината и дължината на дотогавашното 
езеро. Езерото от преди 1963 г., което единствено 
може да ни бъде реална база за съпоставки, е има-
ло следната конфигурация. Самото езеро е от две 
части - източна и западна, разделени от стеснение 
северно от с. Димчево. Бреговете му са заблатени - 

8. Господинов-Гюзелев 2015, 34-35.
9. Позоваването е на авторитета на анонимни „специа-
листи” - „Предпоставки … специалистите намират …” 
(Азманов 1998, 3)
10. Орачев, 1990а, 353; Орачев 1990б, 36-40.
11. Орачев 1990б, 44.

с плитка тиня, покрити с блатна растителност. Спо-
ред измервания, публикувани през 1912 г., дълбо-
чината в западната половина на блатото (както там 
е определено Мандренското езеро) е 0.70-0.80 м, а 
в периферията 0.25-0.30 м. В източната половина 
периферната дълбочина е 0.30-0.40 м, а в среда-
та има надлъжно вдълбаване, подобно на канал, с 
дълбочина 5 м.12 Не се уточнява дали „каналът” е 
по цялата дължина на източната част. Няма данни 
и за мощността на тинята в цялото блато. На из-
ток блатото е разделено от морето от пясъчна коса, 
подплътена от вътрешната страна с тинести наноси 
с обща ширина около 2 км.13 През нея, под заслона 
на н. Форос, е имало пробив към морето. Зад пясъч-
ната коса остава разливът Узунгерен, заемащ едно 
странично понижение в сушата, в което също се 
вливат малки рекички. На запад от езерото ниският 
равнинен терен е представлявал широко тресавище 
около мястото на сливане на Средецка и Русока-
стренска река. На около 6 км на запад от езерото 
тресавището е достигало до хълмовете, зад които 
е разположен римският Деултум, като ги е обхва-
щало от юг, изток и север, защото е продължавало 
известно разстояние нагоре по течението на реките. 
През 20-30-те год. до 1934 г. тресавищата са били 
пресушавани (но не успели напълно), били натруп-
вани диги, реките канализирани, а Русокастренска 
и Средецка, разделени. След изграждането на язо-
вирната стена (1963 г.) част от бившите тресавища 
и заблатени равнини на запад частично са залети, 
потопени са устията на вливащите се реки. Запад-
ният бряг на язовира достига до около 2 км от ос-
танките на Деултум.

Сравнявайки с тази ситуация да видим как из-
глеждат тезите за плавателност и за морски приста-
нища в Мандренското езеро в римско време. 

Първото, което се забелязва, е, че в публикаци-
ите, не се дава яснота, в какъв териториален об-
хват се визира някогашното езеро. Създава се впе-
чатление, че дължината му съответства на тази на 
днешния язовир. Например по израза: „Днешното 
Мандренско езеро хилядолетия наред е представля-
вало дълъг около 20 км „ръкав” … .”.14 Към тако-
ва разбиране насочва и величината на дадените у 
различните автори разстояния от морския бряг, до 
които са влизали морските кораби във вътрешност-

12. Бончев и др. 1912, 8-9
13. Тази област сега е много различна заради издълбани-
те огромни басейни, използвани преди за пречистване на 
отпадна продукция от Нефтозавода.
14. Костова 2011, 7.
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та на Мандренското езеро. Те варират от 15 до 20 
км.15 Следователно би трябвало според въпросни-
те автори западният бряг на езерото през римската 
епоха да съвпада с този на днешния язовир - на око-
ло 2 км разстояние от Деултум, което прави да из-
глежда правдоподобно наличието на пристанище, 
ако гледаме само близостта. Но такова положение 
и размер на езерото е постигнато едва днес, след 
изкуственото повдигане на езерните води с около 
3 м над равновесните с морето.16 Следователно та-
кива параметри на езерото са невъзможни през I в., 
когато морското ниво, е било с още 3 м по-ниско, а 
сушата с около 3 м по-високо от днешната. Тогава 
западната граница на блатото в края на I в. в ника-
къв случай няма да е надхвърляла тази на езерото 
отпреди 1963 г., т.е. ще е била най-малко на 7 км 
от Деултум, а може да е била и още на изток. Ос-
вен това равнинните земи, от езерото на запад до 
Деултум, ще са били суша и то защото ще са били 
много над тогавашното морско ниво, независимо 
от нивото на подпочвените води и без да има как-
вото и да е значение по-бързия отток (ако изобщо 
е имало такъв). Затова Балабанов е прав в твърде-
нието за пресушаването на тези земи, макар и да 
не посочва най-важната причина. Срещу това стои 
твърдението, че: „На пенсионираните легионери е 
била предоставена „заблатена територия”17 или че 
„...траките са построили град.”, който бил „...защи-
тен от изток, юг и запад с две обширни блата.”18 Тук 
има впечатляващо двойно противоречие както меж-
ду автори, кооперирани в защита на една теза, така 
и в твърденията, принадлежащи само на единия от 
авторите.

Що се отнася до самото езеро също проличава 
нагласената теза за по-бързия отток и последиците 
от него. Ако в римско време е имало лиман (езеро 
или блато), а писмените извори за блато са катего-
рични, то условието за неговата поява също трябва 
да е било налице. Това условие е наличие на по-
нижение на сушата под съответното морско ниво, 

15. Точната дължина на язовира – от западния край и по 
извитата линия на протока до морето е 15 км. Разстояни-
ята от 18 (Драганов 2006, 30)  и 20 км (Костова 2011, 7) 
са твърде преувеличени дори за размерите на язовира.
16. Както знаем, нивата на морето и лимана са в естест-
вена, право пропорционална зависимост - като „скачени 
съдове”.
17. Костова-Балабанов 2003, 45.
18. Костова 2011, 7-8. Това е било още по-невъзможно, 
защото през елинистическата епоха морското ниво е 
било още по-ниско, а сушата още по-високо, отколкото 
в римската епоха.

близо до морския бряг, в мястото на вливане на ре-
ките в морето. Речният поток запълва понижението 
в сушата с вода, след което се разтваря в по-широ-
кото езеро и се забавя, по законите на динамиката 
на флуидите. Носените от него наноси се утаяват на 
дъното и се превръщат в тиня, чието ниво се издига 
и достига до повърхностните води. В крайна сметка 
лиманът винаги се заблатява. За това допринася и 
преграждането към морето, което винаги присъства 
при лиманите.19 Речният поток се движи по повърх-
ностните нива и изтича чрез протока към морето. 
Повърхността на езерото, с ниво съответно на мор-
ското ниво е хоризонтална. Скоростта на движени-
ето зависи само от дебита на речния поток. Дебитът 
зависи от водната маса и наклона на дъното на ре-
ката. При по-ниско морско ниво и съобразеното с 
него ниво на езерните води, западната граница на 
езерото или блатото е по-източно. Наклонът и во-
дната маса на реките обаче не зависи от това, той 
си остава същият. Не зависят нито от нивото на мо-
рето, нито от вертикалните колебателни движения 
на сушата. Даже наклоните към морето в най-об-
щия случай намаляват. Следователно дебитът си е 
същия или дори по-малък, макар и с пренебрежимо 
малка разлика. Тези елементарни обяснения се на-
лагат за да зададем въпроса: на какво основание се 
пише за повишаване на речния отток. Климатът има 
значение, но затова привържениците на по-бързия 
отток не пишат. 

И така заблатявания и тресавища ще е имало и в 
римско време в и около езерото, но със западна гра-
ница малко по-източно от тази на езерото отпреди 
1963 г.. Тогавашното блато също е било разделено 
на 2 части, защото стеснението на север от днешно-
то село Димчево ще е било още по изразено. Най-
вероятно западната му част ще е била с характер 
на тресавище, а източната му половина ще е била с 
видимо водно огледало, но силно заблатена. В този 
смисъл и досещането на Калин Стоев за важността 
на дълбочината на дъното ще е без значение, защо-
то поради комбинираното следствие от евстатични-
те и епейрогенните движения, през I в. то ще да е 
било не по-дълбоко от сегашното, а точно обратно. 
Дълбочината на твърдото дъно също не е от зна-
чение за плавателността, а дебелината на дънните 
утайки, които със сигурност ги е имало и тогава. 
Следователно тезите за по-бързи оттоци, водещи 
до липса на заблатявания в римско време са само 
въображаеми. 

В крайна сметка, независимо от всички разсъж-

19. Господинов-Гюзелев 2015, 34.
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дения, едно обстоятелство, неизползвано или не-
известно на поддръжниците на тезата за плавател-
ността на Мандренското езеро за морски кораби, 
прави невъзможно проникването им в него. Това е 
наличието на двата прага, оформящи бродове в ми-
налото. Единият под днешната язовирна стена, дру-
гият, свързващ северния и южния бряг на езерото 
при стеснението северно от с. Димчево.20 Вторият 
праг отделя различаващите се и днес западна и из-
точна половина на езерото и е определял допусна-
тото от нас различие в затлачването на двете части 
през римската епоха. Каналът в източната половина 
трябва да е остътък от старо русло на река, когато 
цялото това място е било суша, далеч от морския 
бряг.21 Тези два прага, при по-ниско ниво на вод-
ното огледало и по-високо на сушата, биха били 
изявени още по-добре на повърхността на водата и 
биха били още по-непреодолима пречка за плавани-
ята на морските кораби. 

Проблемен остава въпросът дали в древността 
е имало и трета преграда за влизане в лимана - пя-
съчна коса.22 Нейното присъствие или отсъствие е 
важно за допускане или не на възможности за вли-
зане от морето в днешния Узунгерен. Ако е имало 
такава, тя би била първото препятствие за плаване в 
блатото на морските кораби. Според Орачев лимани 
и лагуни чрез преграждане с пясъчни коси започват 
да се образуват след започналия спад на морското 
равнище през времето на Фанагорийската регресия 
- т.е от средата на II-то хилядолетие пр.Хр. до мак-
симума й в средата на I-то хилядолетие пр.Хр., ко-
гато се образува и 4-6 метровата, подводна днес, те-
раса.23 За Бургаския залив Орачев допуска пясъчна 
коса, която да е съществувала през римската епоха, 
между Поморие и Атия.24 Срещу пясъчна коса тол-
кова навътре в морето има аргументи.25 Обосновка-
та му за образуване на пясъчна коса обаче са точни. 
Най-допустимо е такава да се е образувала около 
линията на 5-6 метровата днешна изобата, на която 
трябва да е бил тогавашния бряг. Там тя трябва да е 
преграждала тогавашния лиман - днес Мандренско 
езеро.

20. Господинов-Гюзелев 2015, 34-35.
21. Да не забравяме, че Новоевксинската трансгресивна 
фаза започва от ниво на морето, около 100 м под сегаш-
ното, в XIII хилядолетие пр. Хр. – Орачев, 1990а, 349.
22. Евентуална липса не нарушава лиманния характер на 
езерото, защото тогава роля на преграда към морето ще 
играе първият праг.
23. Орачев 1990б, 44.
24. Орачев 2002, 247-248.
25. Господинов 2005, 178-180.

Топонимът Деултум дава още един аргумент сре-
щу плавателността за морски кораби, заради етимо-
логията му, свързана с думата за блато. Той е произ-
воден от името на предходното тракийско селище26  
Добелт/*Дебелтон. Семантиката му - „двублатие”27 
лесно се разбира от вероятно тълкувателната форма 
Дибалтум, предадена ни от Амиан Марцелин.28 

Въпросът е кое или кои са били блатата, дали то-
понима. Според едната хипотеза това са били блата 
западно от тогавашното езеро, заобикалящи от три 
страни хълмовете, където е разположен Деултум. 
Странното е, че в противоречие със собствените си 
твърдения я споделят привърженици за засушава-
нето през римската епоха,29 като следват Тодоров,30 
без да обърнат внимание, че неговите разсъждения 
са върху физикогеографската ситуация от края на 
19 и началото на 20 в. Тодоров също неправилно 
използва асинхронни на тезата аргументи. Остават 
прецизните му езикови анализи. 

Другата хипотеза, представена под въпрос, е, че 
сред блатата, които дават името „Двублатие” е въз-
можно да бъде включено и Бургаското.31 Така обаче 
се използват отдалечени едно от друго блата, разде-
лени от вододелни хълмове. Освен това се стига до 
необходимостта да се допуска неточното (в сравне-
ние „Двублатие”) тълкуване на „Добелт/*Дебелтон-
Деултум-Дибалтум” като „Междублатие”, „място 
между две блата”, или „между блата”,32 което прави 
хипотезата неприемлива.

Хипотезата, която предлагаме ние за „двубла-
тието”, дало името на тракийското селище, е съо-
бразена напълно с физикогеографската ситуация 
от времето на Добелт-Деултум. Всъщност „двубла-
тието” е самото тогавашното блато, днес наричано 

26. Костова 2011, 25. Според Балабанов името възникна-
ло в средата, дори възможно и през първата половина на 
I хил. пр.Хр. – Балабанов-Петрова 2002, 238.
27. Todorov 1980, 202, 204.
28. Todorov 1980, 204 приема, че тази форма е на мизий-
ски диалект. Според нас не е изключено, поради доста 
чистата в етимологично отношение форма, всъщност да 
става дума за добър опит на Амиан Марцелин или на не-
говите информатори, под формата на Дибалтум, да дават 
своя етимологична интерпретация, към което тълкува-
ние насочва и фактът, че тази форма е хапакс.
29. Две блата на „изток, юг и запад” от Добелт - Костова 
2011, 7-8.
30. Todorov 1980, 203. 
31. Костова 2011, 25. 
32. Балабанов-Петрова 2002, 238; Стоев 2005, 21; Драга-
нов 2006, 30; Балабанов 2006, 221, 228. Тази теза непра-
вилно се приписва на Todorov. Всъщност Todorov 1980, 
199-200 цитира K.Oštir - „между два извора край блато”.
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Мандренско, защото е разделено на две, от прага 
северно от днешното село Димчево. 

Писмените сведения, даващи топонима, обект 
на етимологическото доказателство, по свой на-
чин също го подкрепят. Казахме, че няма никакви 
писмени данни нито за плавателност на езерото за 
морски кораби, нито за пристанище. Дори обра-
тно, Плиний е категоричен, че Деултум е при блато 
(„Develton cum stagno, quod nunc Deutum vocatur 
veteranorum“ – Plin. N.H., IV 11, 45).33 Понятието за 
блато, не може да се свърже с представа за плаване 
на морски - търговски и бойни кораби.

Защитниците на твърдението за плавателност 

от морски кораби, както и за пристанище в езерото 
използват още един аргумент в негова полза, който 
всъщност не само че не го подкрепя, а тъкмо напро-
тив. На опакото на монета на Деултум от времето 
на Гордиан III са изобразени: речен бог, съд - сим-
вол на езеро и морската богиня Таласа, държаща 
кораб в ръка. Това изображение е квалифицирано 
като „невероятно точен и автентичен документ”.34 
И това е напълно вярно. Но символичното предста-
вяне на пристанище чрез изображението на кораб 
се държи от морската богиня Таласа, а не е в съда, 
изобразяващ езерото. Подробното и точно символ-

33. Mayhoff 1906, 317. 
34. Драганов 2006, 26-27, 29-30, 32, 33, 35, 36, 156, 157, 
166.

но описание много ясно показва, че пристанище, 
ако е имало, то не е в езерото, а в морето. Такова, 
вероятно е било разположено в някои от заливите в 
близост. Например в защитения от н. Форос, а защо 
не и в залива, днес известен като Ченгене скеле. Но 
ако се очаква пристанище като това в Остия или 
Пирея, трябва невероятна фантазия. Най-вероят-
но корабите са изчаквали на рейд в дадения залив, 
докато бъдат разтоварени или натоварени посред-
ством лодки, които са достигали до малки дървени 
скели на брега. От там връзката с Деултум вероятно 
е ставала по суша или по-малко вероятно, отново с 
лодки, по водите на блатото. 
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СКАНДИНАВСКИТЕ
ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ
(Социално-психологическа характеристика)

Доц. д-р Соня Стефанова 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
Колеж по туризъм

Туризмът отдавна се е превърнал в необходи-
мост и неразделна част от живота на хората. 

Рано или късно човек започва да изпитва необходи-
мост да пътува. Неговият стремеж към разнообра-
зие на впечатленията придобива ясни очертания, 
когато става въпрос за вземане на решение да пре-
кара свободното си време извън дома, надявайки се 
да премахне нервното напрежение и умората.

Министерството на туризма и Националният 
статистически институт (НСИ) преди дни излязо-
ха с обобщени оценки, според които за последните 
осем години туризмът в България бележи устойчив 
ръст по всички параметри.

За периода 2009-2016 година приходите от ту-
ризъм са нараснали от 1,4 млрд. лева в началото на 
периода до 1,9 млрд. лева в края. Ръст е реализиран 
и по отношение на заетостта на базата, нощувките 
и туристите.  За посочения осемгодишен период за-
етостта в хотелската база е нараснала значително 
– от 25 до близо 40 на сто.

През периода юни - септември 2016 г. България 
е посетена общо от 5 012 932 чуждестранни граж-
дани (без транзитно преминалите). Техният брой е 
с 18,3% повече спрямо същия период на 2015 г. Уве-
личение има при посещенията с цел  почивка и ва-
канция, като са реализирани  3 475 237 посещения.

Когато хората се подготвят за пътуване и по-
сещение, те си изграждат определени очаквания. 
Първоначалните разочарования или пропуски в об-
служването при пристигането в дадена страна, мо-
гат да бъдат компенсирани от доброто посрещане в 
хотела или ресторанта. Клиентите търсят внимание 
и се надяват на добър прием от домакините. Затова 
трябва да бъдат посрещнати топло и сърдечно и да 
им се помогне да се почувстват уютно и сигурно. 
Това включва както вербалната реакция – думите 
са много важни за премахването на първоначалните 
бариери, така и посланията на езика на тялото – из-
ражение на лицето, стойка на тялото, външен вид 
и пр.

Едни от най-големите поклонници на българ-
ските черноморски курорти са туристите от скан-
динавските страни.

В Скандинавия е студено, дори лятото поняко-
га е много дъждовно, така че топлите южни страни 
са предпочитани дестинации. България успешно 
заменя традиционните за скандинавските турис-
ти места като Канарски острови и Испания. През 
тази година по нашето Черноморие те са с около 
13% повече, отколкото са били през минато лято, а 
Слънчев бряг влезе в топ 20 на най-желаните курор-
ти за скандинавските туристи. Проучването и кла-
сацията са дело на агенция Scandiandess. Над 63 на 
сто от почивалите скандинавци в курорта заявяват, 
че ще се върнат отново тук, като предпочитанията 
им са към многозвездните хотели. За тях Слънчев 
бряг е балканското царство на музикалните клубове 
и дискотеки. В същото време управата на курорта 
се е погрижила за спокойствието и безопасността 
на почиващите. В допълнение посочват, че много 
харесват българските вина (особено червените) и 
казват, че това е може би най-хубавото вино, което 
са пили. 

Какъв е портретът на типичния скандинавец, 
който посещава през лятото България с цел вакан-
ция?

Скандинавските страни съставляват политико-
географски регион в Северна Европа, който включ-
ва: Дания, Норвегия и Швеция.

Датчани
Дания е богата и модерна страна и жителите й 

се радват на най-високия стандарт на живот в Ев-
ропа. 

Според класация на списание „Форбс“ най-ви-
сок „показател на щастието” (8,3) е регистриран в 
Дания, което прави датчаните са най-щастливата 
нация в света. 90.1% от тях са удовлетворени от 
живота, а 92.3% оптимистично гледат към бъдеще-
то.  Често може да се срещнат сред тях хора, които 
съвсем безгрижно си подсвиркват, пеят и усмихна-
то си карат колелата. На въпроса „Какво ви прави 
щастливи?” повечето посочват времето, прекарано 
с приятели, семейството или сред природата.

Приблизително около 80% от живеещите в Да-
ния са протестанти, а останалите 20%  – католици, 
православни, мюсюлмани и пр. Това многообразие 
от етноси, религии и култури ги е направило изклю-
чително толерантни и плуралистични. Те приемат 
другите като равни и са загрижени за опазването на 
тяхното благосъстояние.

Датчаните са суров, но справедлив народ, който 
изключително много държи на своята история, тра-
диции и ценности. Семейството за тях е на първо 
място.  

Трите основни черти на датския национален ха-
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рактер са гъвкавост, толерантност и отзивчивост.
Това са хора, които високо ценят честността, 

организираността, точността, етиката във взаимо-
отношенията, абсолютното равенство, социалната 
справедливост, свободата и равните права между 
мъжете и жените. 

Датчаните са много стриктни и точни, те идват 
винаги навреме и държат другите също да правят 
така. Обичат всичко да е подредено и отдават голя-
мо значение на пространството. 

По правило са много общителни, усмихнати и 
спокойни. Отворени са към новото, креативни са, 
обичат веселбите. Не са избухливи, но некомпе-
тентността ги дразни. Особено много държат на 
външния вид. 

Датчаните обичат да имат свобода във всичко, 
което правят и не им харесва да ги контролират. 
При решаването на проблемни въпроси винаги тър-
сят консесусни решения, тъй като считат, че това е 
един от работещите начини да се мотивират хора-
та. 

Тъй като мъжете и жените са поставени на едно 
ниво, всяка проява на кавалерство  се тълкува като 
подценяване и се приема като лична обида. 

Най-често се използва обръщението на собстве-
но име, а обичайните поздрави са ръкостискане или 
с думи.

Датчаните са честни, добронамерени и открити 
в общуването, но в същото време са изключител-
но сдържани и не обичат да изразяват мнението си. 
Сдържаността им се проявява най-вече когато пре-
карват почивката си в други държави.

Не обичат да бъдат слагани под един знаменател 
с финландци, норвежци и особено с шведи и не са 
привърженици на темата за политиката на Европей-
ския съюз.

Пътуват най-често на групи с приятели, а най-
силните им мотиви за пътуване са слънцето, морето 
и културата на дадена страна.

В последните няколко години Дания се превър-
на в активен туристически партньор на България 
и страната ни е дестинация номер едно в списъка 
на датските туристи, като се насочват най-вече към 
летните ни курорти Албена и Слънчев бряг. Тук те 
се радват на голямо количество атракциони, добра 
храна и качествени напитки. 

Освен това отбелязва значителен ръст интересът 
на датчаните към инвестиции в недвижими имоти 
в България, като се купуват най-вече ваканционни 
жилища по Черноморието.

Датските граждани проявяват интерес към мор-
ския туризъм, тематични пътувания в България, 

балнеоложки и културен туризъм. Дания е с най-
голям дял сред всички скандинавски туристи, пред-
почели България за ваканционна дестинация. 

През периода юни – септември 2016 година 60 
122 датски туристи са посетили България. 

 Норвежци
Кралство Норвегия е конституционна монархия, 

много развита индустриална страна, с отворена, на-
сочена към експорта икономика. 

Тя е най-западната и най-северната от всички 
скандинавски държави и е известна с планините 
и фиордите си. Намира се на брега на Норвежко 
море, но има излаз и на Северно и Баренцово море. 
Въпреки че Гълфстрийм-ът силно влияе на местния 
климат, лятото е кратко и не особено топло, а зима-
та е доста студена.

Една от най-богатите страни в света, Норвегия 
е на едно от водещите места по стандарт на живот, 
здравеопазване и средна продължителност на жи-
вота и оглавява класацията по индекс на човешко 
развитие. Казано накратко, Норвегия представя 
същността на социалната държава, където прави-
телството се грижи за всичко.

Разпостраненият стереотип описва норвежеца 
като мрачен, затворен и потиснат тип, който трудно 
започва разговор, а още по-трудно завързва прия-
телства. Подобен стереотип навярно е меродавен, 
но младите норвежци днес очевидно са подвласт-
ни на подобни скрупули с няколко дози по-малко в 
сравнение с предците си.

Статистическите данни разкриват една доста 
тревожна тенденция – почти всеки шести норвежец 
над 15 годишна възраст има проблеми с алкохола. 
На дневен ред е поставен въпросът защо в тази по-
стигнала социално и икономическо съвършенство 
държава, съществува такъв културен феномен. 

В норвежката култура е прието алкохолът да се 
възвеличава: петъчните и съботните вечери започ-
ва с форшпил (стабилно количество твърд алкохол, 
включително и домашно приготвен, и още толкова 
бира преди началото на същинския купон), следван 
от видимо опиянение и накрая състояние, при кое-
то се прескачат всякакви граници. Едни нормални, 
скромни, интелигентни млади хора се превръщат 
в олюляващи се, потиснати, крещящи елементи, 
които не могат да се веселят и не помнят нищо от 
предната нощ. 

Цитат от един комикс за норвежкия характер до 
голяма степен обобщава подобни прояви: „Норве-
жците не пият повече от другите нации – само дето 
изпиват всичко наведнъж”. 

Част от изследователите на норвежката наро-

9. Морето...
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допсихология търсят отговора в опита за отърсване 
от викингското въздържание и специално отноше-
ние към медовината и упойващите гъби – качества, 
от които днешният норвежец като че е успял да се 
освободи. С други думи, пиянството на този севе-
рен народ е нещо като копнеж по освобождаване от 
забраните и строгия кодекс на поведение, наложен 
от викингите, предимно заради суровите условия 
на живот. 

Според други масовата употреба на алкохол 
всъщност е желание да се забравят ужасите, при-
чинени от викингите навред по света, както и да се 
противостои на техния войнствен, затворен и жес-
ток начин на живот с модерно миролюбие, порив за 
забавления и любов към живота. 

Разбира се, стресът също е сериозен фактор - 
липсата на време, постоянното сблъскване със за-
кони, разпоредби и правила, огромните данъци, все 
по-трудното намиране на работа. Норвегия дължи 
много на трудовата етика на поданиците си, на духа 
на сътрудничество и солидарност, които се виждат 
на всички нива от местното магазинче до професи-
оналните отношения. 

За немалка част от изследователите е виновна 
пословичната срамежливост на норвежците, които 
се притесняват да обсъждат важни неща на трезва 
глава. Тъга, мъка и любов рядко са на дневен ред, 
защото никой не се отпуска да говори преди да е 
пийнал поне няколко бири. Чудодейното влияние 
на алкохола настъпва бързо и ги превръща в едни 
приказливи младежи, които с търпението и логика-
та на софисти се втурват да обясняват живота, все-
лената и всичко останало.

По всяка вероятност проблемът е комплициран 
и произтича от някакво сложно саморасло културно 
развитие, смесица от депресия, желание за разчуп-
ване на рамките, срамежливост и не на последно 
място суровия климат.

Като туристи славата на норвежците се носи по 
целия свят – те харчат най-много пари.  Статистика-
та отчита, че за една година норвежците имат око-
ло 22.9 млн. пътувания с поне една нощувка. Това 
означава, че приблизително 81.9 %  на 4.98 млн. 
норвежци са осъществили ваканционни пътувания, 
разходите за които варират на около 9.44 млн. щат-
ски долара. Най-популярните дестинации в чужби-
на са Швеция, Дания и Испания.

България също е интересна и перспективна дес-
тинация за норвежките туристи. През 2009 г. в ре-
зултат на глобалната икономическа криза започва 
спад, който продължава и през следващите две го-
дини. От началото на 2012 г. започва да се забелязва 

известен ръст, като при жените се отчитат по-чести 
ваканционни пътувания, отколкото при мъжете 

Като северняци те обичат зимните спортове в 
планината, но отделят по-голямата част от отпус-
ката си за почивка на море и проявяват най-голям 
интерес към морските ни курорти, основно по Се-
верното и Южното Черноморие.

Разбира се, съществуват и много други места в 
България, които могат да бъдат опознати от норве-
жците и където има отлични възможности за попу-
ляризиране на други видове туризъм – ски, СПА, 
уелнес, културно-познавателен, къмпинг, гурме ту-
ризъм и др.

Макар че държат да отсядат в луксозни хотели, 
където да имат възможност да се насладят на ти-
шина и спокойствие, като цяло са скромни и непре-
тенциозни туристи, а сигналите, които подават към 
обслужващия персонал са кратки и ясни. 

Любопитни, волни, с неспокоен дух, непрекъс-
нато шегуващи се и усмихнати, норвежците обичат 
да пътуват и искат да видят колкото се може повече 
различни и нови неща, страни, обичаи и народи; да 
опитат кухнята им и да опознаят традициите им. В 
сърцата си те са изследователи, покорители и тър-
сачи на силни усещания.

Общителни се, способни да се сприятелят на 
секундата и приятелски раздаващи целувки още на 
самото запознаване. На пръв поглед изглеждат мал-
ко затворени и притеснителни, но когато се спри-
ятелят, остават приятели за цял живот.

През периода юни - септември 2016 година 36 
921 норвежки туристи са посетили страната ни.

Шведи
Кралство Швеция е скандинавска държава, на-

мираща се в Северна Европа. През по-голямата част 
от времето тя е в полумрак, сняг и студ. Според пси-
холози изследователи на шведския характер, веро-
ятно на суровия северен климат, който влияе върху 
човешката биологична система, респективно върху 
психологичния статус, се дължи т.нар. varmod – ме-
ланхолично-летаргично състояние.

Другият съществен фактор, който слага отпеча-
тък върху шведската народопсихология е Лутеран-
ската църква, чийто морал и учение са оформили 
шведския манталитет. Пуританският лутерански 
светоглед е ограничителен. Удоволствието е поз-
волено, но главно във форми на кратки почивки 
или начини за възвръщане на силата, необходима 
за работа. Твърде много удоволствие поражда вина, 
а удобството е в основата на греховността. Хората 
вярват, че трябва да се работи усилено и ненавиж-
дат мързела.
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През 1989 г. Ейк Даун, преподавател по етноло-
гия в Стокхолмския университет, написва книгата 
„Шведски манталитет”, в която разглежда начина, 
по който шведите се възприемат от другите наци-
оналности и споделя, че по време на изследването 
са срещани сериозни трудности при разбирането на 
шведския темперамент.

Най-общо шведите се възприемат като тихи, 
студени, самодоволни, дистанцирани, социално за-
творени и духовно празни. Социалните отношения 
сред тях са особено проблематични. Налице са ко-
муникативна затвореност, резервираност, желание 
за социална автономност, положителни нагласи 
към самотата и строги граници между частния и 
обществения живот. Срамежливостта за тях е поло-
жително качество и на такива хора се гледа с добро 
око, т.е. те са чувствителни и скромни. Обичат да 
изслушват и вярват, че това е начин за показване 
на уважение и учтивост. Не обичат да прекъсват го-
ворещия и несъзнателно търсят консенсус в разго-
ворите. Дори и да не са съгласни с нещо, избягват 
откритата конфронтация. 

В Швеция около 10% от общото население се 
състои от имигранти основно от Чили, Иран, Тур-
ция и Полша. След направено допитване сред тях, 
те описват типичния швед като студен, безсърде-
чен, страхлив, срамежлив, дистанциран, с бавна и 
тромава мисъл. Считат, че повечето шведи са под-
ложени на стрес и че са завиждаща нация. Освен 
това общото мнение е, че не са толерантни, игно-
рират имигрантите, гледат ги с лошо око и дори ги 
дискриминират.

Шведите са силно интровертен народ и са дос-
та по-резервирани от другите националности. Като 
цяло са сдържани и любезни и колкото са отзивчи-
ви, толкова са и трудни за разчупване. Сравнител-
но пасивни са извън личната сфера; не проявяват 
склонност да задават въпроси и се стремят да из-
бягват сложни и дълбоки дискусии. Могат да взе-
мат отношение единствено там, където се чувстват 
сигурни и компетентни.

Високо ценят личната си независимост, която 
може да се обясни с положителното им отношение 
към самостоятелността и самодостатъчността – 
разхождат се сами, живеят сами, съвсем съзнателно 
и доброволно се дистанцират и капсулират и обичат 
начинът им на живот да е спокоен, удобен, функци-
онален и улеснен.

Самите те описват себе си като строг, честен и 
трудолюбив народ. Отличителен поведенчески мо-
дел сред тях е да казват истината по изключително 
прецизен начин – представят всички детайли, без 

да преувеличават. Никога не манипулират околните 
чрез предоставяне на грешна информация, лъжес-
видетелстване, преструване и пр. В този смисъл 
те никога не поставят под въпрос и не подозират 
скрито послание в изявлението на други шведи. 
Тенденция, обаче, сред тях е да се тълкуват всички 
поведенчески елементи като признаци на тяхната 
социална идентичност (какво да правят и кажат, 
как да изглеждат и да се обличат и т.н.). Склонни 
са да мислят, че познават хората и че могат да ги 
съдят така, както познават и съдят себе си. Вярват, 
че всичко е взаимно свързано и че другите хора 
изразяват своите идеи и чувства по същия начин, 
както те самите. Цялото това мислене довежда до 
бавни темпове на говорене и чести продължител-
ни паузи. Вербалните емоционални изрази са доста 
ограничени. За тях е важно запазването на контрол 
над чувствата и те никога не ги показват пред непо-
знати. Избликът на агресия е табу, плачът се при-
крива, тъй като се приема като признак на слабост 
и неспособност за самоконтрол, а личните прежи-
вявания се оставят дълбоко в собствената душа. 
Тази интровертност и това спокойствие са начин на 
живот и те се чувстват комфортно и удобно. Не се 
нуждаят от дълбоки разговори и съчувствие; не же-
лаят да споделят емоциите си, а общуването с дру-
ги хора се намалява само до необходимия обмен на 
информация. Интересен, обаче, е фактът, че прин-
ципно необщителният швед се променя драстично 
при контакт с непознати и особено с чужденци. Той 
с охота би разголил душата си пред хора, с които не 
е свързан и особено с такива, с които комуникаци-
ята му в бъдеще е невъзможна. В такава ситуация, 
когато разкрива своите мисли и чувства, разговорът 
може да бъде много задълбочен и интересен.  

Друга главна отличителна черта на шведския на-
ционален характер е трудолюбието. Това са добре 
организирани, надеждни, рационални и ефективни 
хора, които могат да работят продуктивно в екип, 
да взимат решения колективно и освен това да оби-
чат работата си и да се наслаждават от нея. Работят 
продуктивно и не обичат ненужните думи и дела. 
Те са много конкретни, организирани и точни. Из-
питват любов към реда и планирането, за да не из-
глеждат несериозни и спонтанни и се опитват да 
създадат впечатление за усърдно работещи и заети 
хора. Не създават приятелства на работното място, 
защото считат за неприемливо намесването на лич-
ни отношения в службата. 

Всички шведи се отнасят с уважение към закона, 
защото неподчинението води до нарушаване права-
та на другите хора. Освен това считат, че също така 
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нарушение на правата е, когато един човек се опит-
ва да наложи своето мнение на друг човек. Пора-
ди това те се склонни на компромис и избягване на 
конфронтация, за да не се унижава другият.  

Шведското общество е силно феминизирано. 
Жените са в изравнено положение с мъжете, много 
са модерни, имат успешна кариера и са доста уве-
рени, богати и независими.

Като туристи шведите са общо взето благодат-
ни. Всяка година имат по пет седмици платен годи-
шен отпуск. Обикновено четири от тях прекарват в 
чужбина, като предпочитат да ходят на море, карат 
яхти, сърф и ловят риба, а една седмица оставят за 
зимата, за да карат ски. Не са стиснати, пазаруват 
много и имат висока потребителска култура. Кон-
тактни са, обичат да се информират и  всички гово-
рят английски. Те са изявени пътешественици, но 
са претенциозни по отношение на лукса, удобства-
та и обслужването.

В България ги привлича топлият климат, много-
то слънчеви дни, морските курорти, балнеоложките 
центрове, обиколните и комбинирани познавателни 
турове, като през последните години се наблюдава 
и засилен интерес и към зимните ни курорти, как-
то и към спа и уелнес туризма. Силно изразени ро-
мантици са по отношение на природата и красивите 
пейзажи.

Допада им българската национална кухня, кон-
сумират много рибни ястия, мляко и млечни про-
дукти, зърнени храни, а любимата им напитка е 
кафето. 

През периода юни – септември 2016 година 28 
992 шведски туристи са летували в български ку-
рорти. Като цяло в областта на туризма Швеция е 
значим партньор за България и въпреки недостатъ-
ците по отношение на имиджа, на пазара в Швеция 
съществува значително потенциално търсене на по-
чивки в нашата страна.

В заключение приходите от международен ту-
ризъм в текущата сметка на платежния баланс по 
данни на БНБ за юни – август 2016 г. възлизат на 1 
768 млн. евро, което е с 17,3% повече в сравнение 
с юни - август 2015 г. Ръст на посещенията на чуж-
дестранни граждани в България с почти 14%, както 
и на приходите от нощувки през 2016 г., показват 
данните на Националния статистически институт 
(НСИ). Половината от пристигащите идват за по-
чивка и екскурзии, като на тях се дължи и голяма 
част от ръста. Приходите само от нощувки на чуж-
денци в най-големите български курорти достигат 
891.8 млн. лв. (ръст от 22.5%). За сравнение, през 
2015 г. сумата е със 163 млн. лв. по-малка. Общо 

пътуванията до България от чужденци през 2016 
г. достигат 10.6 млн. души. Значителната промяна 
идва по линия на Европейския съюз – посещени-
ята в България на граждани от държавите членки 
значително допринасят към прираста за годината. 
Повишението в броя чужденци, които идват към 
страната, се наблюдава не само в летните месеци. 
Ноември и декември отбелязват ръст в посещае-
мостта с над 20%, а останалите месеци – между 4% 
и 20%, като близо половината от чужденците идват 
в страната с цел туризъм и екскурзии.
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Актуальность. Для переработки непищевых 
отходов убоя и переработки птицы и жи-

вотных имеются разные технологии и технические 
средства, поэтому необходимо обосновать подбор 
наиболее эффективного метода. Переработка такого 
сырья  предполагает получение биологически цен-
ного, безопасного и стойкого при хранении корма 
для животных. Необходимое условие достижения 
этой цели – термообработка непищевых отходов 
животного происхождения для их обеззараживания 
и обезвоживания. Для получения высококачествен-
ного кормового продукта, в котором максимально 
сохраняется биологическая ценность исходного 
сырья, необходимо свести к минимуму время тер-
мообработки и использовать экономичные и эколо-
гически чистые технологии. 

Известно, что отходы убоя животных варят ос-
трым паром в специальных котлах, под давлением. 
Существует большое разнообразие конструкций 
варочного котла паровой группы, отличающихся 
технологией производства. Котлы периодического 
действия работают по принципу загрузки сырья че-
рез определенные промежутки времени. Варочные 

котлы непрерывного действия работают по прин-
ципу конвейера. Компоненты загружают в котел, 
нагревают, перемешивают, отстаивают и выгружа-
ют [12]. Главное преимущество – это технология 
исключает подгорание, но процесс очень длите-
льный.

При использовании нагрева сырья с помощью 
энергии сверхвысокочастотных (СВЧ) колебаний, 
из-за проникновения волны в сырье, происходит 
преобразование этой энергии в тепло не на поверх-
ности, а в его объеме, и поэтому можно добиться 
более интенсивного нарастания температуры при 
большей равномерности нагрева по сравнению 
с традиционными способами. Это обеспечивает 
улучшение качества продукта, стерильность про-
цесса и безынерционность регулирования нагревом 
[7, 8, 9]. 

Имеющие СВЧ установки, изготовленные с ис-
пользованием нескольких источников энергии, тре-
буют специальных средств защиты магнетронов от 
отраженной мощности; в них сложно обеспечить 
равномерность нагрева сырья [14]. Анализируя су-
ществующие аппаратные решения СВЧ установок, 
можно сделать выводы [10, 15, 16]:

1) для передачи энергии от магнетрона к нагруз-
ке без потерь, необходимо согласовать все элемен-
ты электродинамической системы (генератор-резо-
натор-нагрузка); 

2) изменение характеристик сырья при воздейст-
вии ЭМПСВЧ приводит рассогласованию нагрузки 
с волноводом. 

3) самой максимальной собственной добротнос-
тью обладают резонаторы сферического исполне-
ния.

Анализ разработанных технологических про-
цессов термообработки сырья показывает, что не-
прерывный режим работы можно достичь за счет: 
опрокидывающихся передвижных резонаторов и 
с использованием перфорированных резонаторов, 
расположенных в экранирующем корпусе с запре-
дельными волноводами, обеспечивающими прием 
сырья и выгрузку готовой продукции. 

Преимущественнее следует проектировать 
сферические резонаторы, у которых собственная 
добротность достигает 6000…10000. Величина 
нагруженной добротности резонатора, т.е. отноше-
ние запасенной энергии к общим потерям, одного 
и того же резонатора может изменяться в широких 
пределах (100…500) за счет изменения связи с на-
грузкой [5, 6, 14].

При использовании многомодовых резонаторов, 
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геометрия электромагнитного поля эффективнее 
взаимодействует с сырьем при определенном зна-
чении диаметра резонатора. Например, максимум 
интенсивности нагрева достигается тогда, когда 
диаметр резонатора равен длине волны электро-
магнитного поля [14]. Поэтому при проектирова-
нии резонатора следует учитывать, что только при 
его сферическом исполнении, диметр которого со-
гласован с длиной волны, можно достичь макси-
мальной собственной добротности резонатора. В 
связи с этим нами проектируется СВЧ установка, 
снабженная маломощными источниками энергии, 
с воздушным охлаждением, обеспечивающая рав-
номерность нагрева сырья за счет использования 
вращающегося сферического резонатора, запол-
ненного малым объемам сырья, согласованным с 
глубиной проникновения ЭМПСВЧ. 

Разработка сверхвысокочастотной установки со 
сферическим резонатором для работы в непрерыв-
ном режиме, с несколькими излучателями от СВЧ 
генераторов малой мощности, для обеспечения 
максимума интенсивности нагрева сырья, актуаль-
на. 

Материалы и методы. В работе пользовались ста-
тистической обработкой результатов исследования 
с применением компьютерных программ Microsoft 
Excel 10.0, Statistic 5.0, трехмерного моделирова-
ния конструктивного исполнения СВЧ установок в 
программе Компас-3D V15. 

Методология сводится к разработке методов 
расчета конструкций многогенераторных рабочих 
камер СВЧ установок, предназначенных для тер-
мообработки различного сельскохозяйственного 
сырья в непрерывном режиме с достижением энер-
гетического, бактерицидного и экономического 
эффектов за счет воздействия электромагнитного 
поля сверхвысокой частоты [1, 2, 3].

Результаты и обсуждения. Обоснован комплекс 
конструкционно-технологических параметров и 
рабочих режимов СВЧ установок, обеспечиваю-
щих получение высококачественного продукта при 
сниженных эксплуатационных затратах, подтверж-
денных результатами эффективного функциони-
рования установок в производственных условиях 
[5,6]. 

Нами разработана методика проектирования 
СВЧ установки для термообработки непищевых 
отходов убоя животных. Ниже приведено описание 
реализации технических требований, предъявля-
емых к конструкционному исполнению СВЧ ус-
тановки для термообработки непищевых отходов 

животного происхождения. 
1. Непрерывность технологического процесса 

достигается за счет перфорации резонаторов.
2. Высокая напряженность электрического поля, 

при которой бактериальная микрофлора уничто-
жается, достигается за счет уменьшения объема 
резонатора или использования тороидального ре-
зонатора, где в центральной цилиндрической части 
с малым расстоянием между основаниями, предус-
мотрено наложения двух разных длин радиоволн. 

3. Высокая собственная добротность резонатора 
достигается за счет его сферического, тороидаль-
ного и цилиндрического исполнений. 

4. Радиогерметичность установки достигает-
ся за счет использования экранирующего корпуса 
из неферромагнитного материала и запредельных 
волноводов место приемных и разгрузочных патру-
бков.

5. Универсальность установки для широкого 
класса сырья достигается регулированием диаметра 
отверстий перфорации резонатора. 

6. Равномерность распределения электрическо-
го поля и сырья в резонаторе достигается за счет 
его сферического исполнения и использования дис-
сектора, одновременно обеспечивающего распре-
деления сырья из центральной части  к периферии 
и защиту соседних магнетронов от отраженного 
потока излучений.

7. Увеличение производительности установ-
ки достигается за счет использования нескольких 
маломощных генераторов, обеспечивающих мно-
гократное воздействие электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты на сырье, повышающее бак-
терицидный эффект.

8. Возможность демонтажа узлов установки 
направлена на обеспечения санитарной обработки 
после проведения термообработки сырья. 

С учетом указанных требований разработа-
на СВЧ установка для термообработки влажного 
сырья в непрерывном режиме с новым конструкци-
онным исполнением резонатора.

Разработанная установка состоит из сфериче-
ского резонатора 4 в сферическом экранирующем 
корпусе 1 (рис. 1), установленном на монтажный 
каркас 2. Вдоль вертикальной оси резонатора 4 
проложен диэлектрический вал 3. Сферический эк-
ранирующий корпус 1 содержит с нижней стороны 
выгрузной патрубок 10, а в верхней части – прием-
ный патрубок 7. 

Вращающийся сферический резонатор 4 в верх-
ней части содержит пластинчатый диэлектриче-
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ский сегмент, шириной не более четверти длины 
волны. По вертикальной оси сферического резона-
тора 4 установлен диэлектрический вал 3, вращаю-
щийся от электродвигателя 11 через передаточные 
механизмы. Электродвигатель 11 расположен с на-
ружной стороны экранирующего корпуса 1 на мон-
тажном корпусе 2. Верхние части сферического эк-
ранирующего корпуса 1 и сферического резонатора 
4, максимально приближены друг другу, и имеют 
соосные отверстия для закрепления приемного па-
трубка 7 к экранирующему корпусу 1, и для подачи 
сырья в сферический резонатор 4, диаметр которо-
го согласован с длиной волны.

С наружной стороны экранирующего корпуса 1, 
сверху установлен измельчитель с загрузочным па-
трубком 9 так, что нагнетательный шнек 8 состыко-
ван с приемным патрубком 7, выполняющим функ-
цию запредельного волновода. Вокруг приемного 
патрубка 7, равномерно по периметру с наружной 
стороны экранирующего корпуса 1 установлены 
сверхвысокочастотные генераторы 6. Причем из-
лучатели от каждого СВЧ генератора 6 направле-
ны через диэлектрические втулки, установленные 
в толщину экранирующего корпуса, внутрь сфе-
рического резонатора 4 в тех местах, где имеется 
диэлектрический пластинчатый сегмент 5. Сфери-
ческий резонатор 4 может быть перфорированным 
(рис. 1б) или дифракционным (рис. 1в). Резонатор 
назвали дифракционный, когда сферическая по-
верхность образована меридианами, расположен-
ными через щель и выполненными из стержней из 
неферромагнитного материала. Размеры отверстий 
перфорации сферы и щели между меридианами со-
гласованы с размерами частиц готовой продукции.

Технологический процесс термообработки 
сырья животного происхождения в непрерывном 
режиме происходит следующим образом. Включи-
ть электродвигатель 11 для вращения сферического 
резонатора 4. И включить электродвигатель нагне-
тательного шнека 8. После чего из загрузочного 
патрубка 9 сырье попадает с помощью нагнетате-
льного шнека 8 в приемный патрубок 7. Далее пред-
варительно измельченное сырье в нагнетательном 
шнеке, попадает в сферический резонатор 4. После 
этого следует включить сверхвысокочастотные ге-
нераторы 6 на определенные мощности. СВЧ ге-
нераторные блоки следует включать, если имеется 
сырье в резонаторе. В связи с тем, что излучатели 
расположены над уровнем диэлектрической плас-
тины 5, излучения будут направлены в сферический 
резонатор 4. Тогда сырье подвергается воздействию 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты, ва-
рится, и в процессе вращения резонатора 4, ударяя-
сь о его стенки, дополнительно измельчается. 

Рисунок 1 – Пространственное изображение 
сверхвысокочастотной установки со сферическим 
резонатором для термообработки сырья живот-
ного происхождения в непрерывном режиме (в раз-
резе): а) общий вид; б) сферический перфорирова-
нный резонатор; в) дифракционный резонатор; 1 
– сферический экранирующий корпус; 2 – монтаж-
ный каркас; 3 – вал диэлектрический для привода 
резонатора; 

4 – сферический дифракционный резонатор; 5 – 
диэлектрический пластинчатый сегмент (поверх-
ность между параллелями сферической поверхно-
сти); 6 – СВЧ генератор; 

7 – приемный патрубок; 8 – нагнетательный 
шнек; 9 – зарузочный патрубок; 

Размеры частиц сырья в процессе варки уме-
ньшаются и просачиваются через щели, если ди-
фракционный резонатор, а если перфорированный 
резонатор, то через отверстия. Сваренные частицы 
подвергаются завихрению из-за вращения резона-
тора, осаждаются и накапливаются на дне экрани-
рующего корпуса 1, выводится через выгрузной 
патрубок 10. 

Операционно-технологическая схема работы 
установки со сферическим дифракционным резо-
натором для термообработки сырья в непрерывном 
режиме приведена на рис. 2. 

Рисунок 2 – Операционно-технологическая схе-
ма работы установки со сферическим дифракци-
онным резонатором для термообработки сырья в 
непрерывном режиме
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Мощность СВЧ генераторов и частота вращения 
сферического резонатора регулируются. Сырье в 
процессе воздействия ЭМПСВЧ подвергается тер-
мообработке, варится, обеззараживается и измель-
чается в виде крупы, и проходит через перфорацию. 
За счет вращения резонатора, сырье дополнительно 
измельчается и перемешивается, что и обеспечива-
ет его равномерный нагрев. Режим термообработки 
сырья контролируется регулятором мощности СВЧ 
генератора, частотой вращения резонатора и объе-
мом его загрузки. Производительность установки 
зависит от количества и мощности сверхвысоко-
частотных генераторов, электрофизических пара-
метров сырья. К преимуществам установки можно 
отнести то, что при выходе из строя одного источ-
ника СВЧ энергии не следует остановить весь тех-
нологический процесс.

Качество сырья определяется комплексом мик-
робиологических, органолептических и физико-
химических показателей в соответствии с требова-
ниями действующей нормативной документации. 
Важнейшими характеристиками продуктов яв-
ляется их безопасность и микробиологическая 
стойкость, поэтому для оценки качества сырья 
пользовались количественными и качественными 
микробиологическими показателями. Наиболее 
распространенный микробиологический тест для 
контроля качества продукции – это общее количе-
ство микроорганизмов, обнаруженных в единице 
массы сырья, характеризуется показателем КМА-
ФАнМ (количество мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов) [4, 11, 
13].

Проведена оценка микробиологических пока-
зателей непищевых отходов убоя животных после 
воздействия ЭМПСВЧ. Оценка пищевой ценности 
образцов исследуемого продукта проведены в ФБУ 
«Государственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Чувашской Рес-
публике». Результаты экспериментальные исследо-
вания бактериальной обсемененности непищевых 
отходов животного происхождения в зависимости 
от температуры нагрева в ЭМПСВЧ при разной ис-
ходной обсемененности сырья: 2 млн КОЕ/г; 1 млн. 
КОЕ/г приведены на рис. 3. 

Эмпирические выражения (1), описывающие 
зависимость общего микробного числа (ОМЧ) от 
температуры (Т) эндогенного нагрева:

ОМЧ = 3∙105∙Т6+0,001∙Т5-0,00132∙Т4+0,0741∙Т3-
0,193∙Т2+0,2246∙Т+1,908,

ОМЧ = 4∙105∙Т5+0,0015∙Т4-0,0201∙Т3+0,103∙Т2-
0,208∙Т +1,13   (1) 

Из графиков видно, что снижение микробио-
логической обсемененности непищевых боенских 
отходов начинается при температуре эндогенного 
нагрева выше 50оС, а до предельно допустимого 
уровня достигает при температуре нагрева 75…
85оС, в зависимости от исходного значения общего 
микробного числа 1 млн. КОЕ/г или 2 млн. КОЕ/г, 
соответственно. 

Следовательно, эффективная доза воздействия 
ЭМПСВЧ (Вт∙с/г) должна обеспечить не менее 
75…85оС в измельченных непищевых отходах пе-
реработки скота и птиц, в процессе их нахождения 
в резонаторной камере.

Режимы термообработки непищевого сырья за-
висят от вида и состава сырья, от содержания влаги 
и жира в процентах к объему сырья, от электрофи-

Контроль регулируемых параметров: частоты 
вращения сферического резонатора, мощности 

генератора, мощности измельчающего механизма

Контроль качества 
сырья. Определение 
влажности, темпе-

ратуры и концентра-
ции ингредиентов 

сырья 

Включить все СВЧ генераторы, обеспечивающие в 
сферическом резонаторе

Термообработка, обеззараживание, тонкое 
измельчение шквары, фильтрация продукта через 
отверстия перфорации за счет центробежной силы 

в процессе вращения сферического резонатора

Контроль 
качества

Загрузить непищевое 
сырье в приемный лоток. 

Включить электродвигате-
ль привода  измельчителя, 
для подачи измельченного 

сырья в резонатор

Включить электро-
двигатель  привода 
сферического ди-

фракционного 
(перфорированного) 

резонатора 

Подача измельченного 
сырья в сферический 

дифракционный
резонатор в непрерывном 

режиме 

Накопление обработанного продукта на 
дне экранирующего корпуса и выкачивание 

обеззараженного продукта с помощью насоса в 
приемную тару

Транспортиро-
вание

Санитарная об-
работка  рабо-

чей камеры 



73

ВОДАТА, МОРЕТО, КРАЙБРЕЖИЯТА

Рисунок 3 – Снижение бактериальной обсеме-
ненности непищевых отходов животного проис-
хождения в зависимости от температуры нагрева 
в ЭМПСВЧ при разной исходной обсемененности 
сырья: 2 млн. КОЕ/г; 1 млн. КОЕ/г

зических параметров сырья и т.д. Технические ха-
рактеристики СВЧ установки со сферическим ре-
зонатором для термообработки непищевых отходов 
животного происхождения в непрерывном режиме 
приведены в таб. 1.

Таблица 1 – Технические характеристики СВЧ 
установки

Наименование
Производительность, кг/ч 30…36
Мощность СВЧ генераторов, кВт 3,6
Мощность привода измельчителя, кВт 0,8
Мощность СВЧ установки, кВт 4,4
Удельные энергетические затраты, 
кВт•ч/кг

0,122...
0,147

Вывод. Разработана сверхвысокочастотная уста-
новка, позволяющая реализовать основные требо-
вания к их проектированию с использованием ма-
ломощных генераторов с воздушным охлаждением, 
для применения в фермерских хозяйствах, а имен-
но возможность: вариации производительности; 
обеспечения непрерывности технологического 
процесса при достаточной радиогерметичности; 
соблюдения равномерного нагрева влажного сырья 
в резонаторе, обладающей высокой собственной 
добротностью.

Непрерывность технологического процесса 
обеспечивается за счет вращения сферического ре-
зонатора, в процессе которого измельченное сырье 
высокой влажности обезвоживается, перемеши-
вается и подвергается равномерной термической 
обработке в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты. Все это обеспечивается благодаря ново-
му конструкционному исполнению резонатора в 
виде перфорированной или дифракционной сферы, 
расположенного в экранирующем корпусе с запре-
дельными волноводами, выполняющими функции 
приемных и выгрузных патрубков, согласованных 
с длиной волны. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевым условием роста 
рентабельности и конкурентоспособности 

отрасли свиноводства является разработка и совер-
шенствование технических, организационных, эко-
номических и управленческих механизмов. Тем не 
менее, зачастую нововведения и инновации наруша-
ют сложившиеся в процессе филогенеза взаимоот-
ношения организма свиней с окружающей средой. 
В таких условиях на организм свиней действуют 
негативные факторы среды, что приводит к нару-
шению метаболизма, снижению резистентности 
организма и, в конечном итоге, к высокой заболева-
емости и низкой продуктивности [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В виду того, что устранить действие многих 
факторов не представляется возможным, перво-
очередное значение приобретает с одной стороны 
профилактика негативного влияния на организм 
стрессоров, с другой – повышение адаптивных спо-
собностей животных к условиям промышленно-
го содержания. Особого внимания требуют к себе 
новорожденные поросята, так как они более под-
вержены воздействию факторов среды, а адаптаци-
онно-приспособительные механизмы их организма 
еще не сформированы. С другой стороны, ранний 
период постнатального онтогенеза является опти-
мальным для направленного воздействия на про-
цесс формирования защитно-приспособительных 

механизмов их организма [7, 8, 9, 10].
Цель настоящей работы – реализация биоре-

сурсного потенциала организма свиней активизаци-
ей неспецифической резистентности новыми имму-
нотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M.

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-исследовате-
льская работа проведена на базе свиноводческого 
комплекса ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района 
Чувашской Республики. Обработка материалов осу-
ществлялась в лаборатории био- и нанотехнологий 
и в лаборатории кафедры морфологии, акушерства 
и терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.

Объектами исследований были поросята-со-
суны, отъемыши и молодняк на откорме до убоя на 
мясо. Были подобраны три группы новорожденных 
поросят (контрольная, 1-я опытная и 2-я опытная) 
по принципу пар-аналогов с учетом клинико-физи-
ологического состояния и живой массы по 50 жи-
вотных в каждой группе.

Для определения характера воздействия на кли-
нико-физиологическое состояние, гематологиче-
ский и биохимический профили крови, показатели 
неспецифической резистентности организма, рост, 
заболеваемость, сохранность и продуктивные ка-
чества молодняка свиней, новорожденным поро-
сятам опытных групп внутримышечно вводили 
иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M 
в дозе 0,3 мл на голову, трехкратно на 1-, 4- и 7-е 
сутки жизни. Животным контрольных групп препа-
раты не вводили.

За животными всех групп вели наблюдение, 
исследовали морфологический и биохимический 
состав крови, клеточные и гуморальные факторы 
неспецифической резистентности организма, оце-
нивали динамику роста, заболеваемость и сохран-
ность молодняка. После убоя свиней в возрасте 210 
суток оценивали убойные качества и мясность по-
лутуш.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Условия со-
держания и кормления свиней на свиноводческом 
комплексе ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района 
Чувашской Республики соответствовали рекомен-
дуемым и способствовали проявлению у живот-
ных генетически заложенного потенциала продук-
тивности, а соблюдение ветеринарно-санитарных 
правил и режима функционирования предприятия 
– обеспечивало его ветеринарное благополучие.

За время наблюдения не было выявлено явных 
различий в поведенческих реакциях животных, за 
исключением кратковременной стресс-реакции у 
поросят опытных групп после внутримышечного 
инъецирования им иммунотропных препаратов, а 
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также спорадически возникавших случаев заболе-
ваний в подопытных группах, описанных ниже.

Количество эритроцитов, лейкоцитов и концен-
трация гемоглобина в крови поросят подопытных 
групп во все сроки исследований были в пределах 
физиологических норм. 

Начиная с 14 суточного возраста, и до конца пе-
риода наблюдений количество эритроцитов в крови 
поросят 1-й и 2-й опытных групп было больше кон-
трольных значений соответственно на 5,1 - 7,6% и 
5,7 - 8,8%. Концентрация гемоглобина в крови по-
росят 1-й опытной группы оказалась выше по срав-
нению с контролем на 3,1 – 5,3%, а в крови живот-
ных 2-й опытной группы – на 2,9 - 4,9%. 

Увеличение количества эритроцитов и повыше-
ние концентрации гемоглобина в крови поросят 
опытных групп свидетельствует об активизации ге-
мопоэза на фоне применения иммунотропных пре-
паратов PigStim-C и PigStim-M в раннем периоде 
постнатального онтогенеза.

Количество лейкоцитов в крови поросят 1-й 
опытной группы оказалось выше контрольных по-
казателей на 11,8 - 25,3%, а 2-й опытной – на 12,0 
- 25,8%  соответственно. Базофилов было больше 
в крови поросят 1-й опытной группы на 0,4 - 0,8%, 
а 2-й опытной – на 0,6 - 1,0%, нежели в контроле. 
Количество эозинофилов в крови поросят опытных 
групп оказалось достоверно ниже, чем в контроле. 
Более ярко данный факт выражен у поросят второй 
опытной группы.

Достоверных различий доли юных нейтрофилов 
в разрезе подопытных групп не выявлено. Относи-
тельное количество палочкоядерных и сегменто-
ядерных нейтрофилов, и моноцитов было ниже в 
крови поросят опытных групп, нежели в контроле. 
Причем, наиболее выраженная разница наблюдала-
сь по сегментоядерным нейтрофилам. Так, в крови 
поросят 1-й опытной группы относительное коли-
чество сегментоядерных нейтрофилов оказалось 
ниже контрольного показателя на 6,4 - 11,4%, а 2-й 
опытной – на 5,8 - 10,6%. Между тем, в опытных 
группах число сегментоядерных нейтрофилов от-
носительно юных и палочкоядерных возросло, что 
свидетельствует о снижении числа нейтрофилов с 
ядерным сдвигом вправо.

Относительное количество лимфоцитов в крови 
поросят 1-й и 2-й опытных групп оказалось выше 
контрольного показателя на  7,8 - 13,0% и на 7,2 - 
12,4% соответственно. Следовательно, испытуемые 
иммунотропные препараты вызывают лимфоцитоз 
в крови свиней.

Результаты исследований неспецифической ре-
зистентности организма поросят подопытных групп 
на фоне иммунокоррекции препаратами PigStim-C 
и PigStim-M представлены на рис. 1-3. 

Рисунок 1 – Фагоцитарная активность нейтро-
филов крови поросят

Фагоцитарная активность нейтрофилов крови у 
поросят 1-й опытной группы в период с 14- до 90-
суточного возраста оказалась выше контрольного 
показателя на 3,8 – 5,8%, а 2-й опытной – на 4,2 
– 6,4%.

Рисунок 2 – Бактерицидная активность сыво-
ротки крови поросят

Бактерицидная активность сыворотки крови в те 
же сроки была достоверно выше контрольных зна-
чений у поросят 1-й опытной группы на 3,6 – 8,6%, 
а 2-й опытной – на 3,4 – 9,8%.
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Рисунок 3 – Лизоцимная активность плазмы 
крови поросят

Лизоцимная активность плазмы крови также 
оказалась выше у поросят 1-й и 2-й опытных групп 
соответственно на 4,8 – 8,6% и 4,0 – 8,0%, нежели 
в контроле.

Таким образом, результаты иммунологическо-
го исследования крови свидетельствуют о том, что 
внутримышечное инъецирование поросятам им-
мунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M 
в раннем периоде постнатального онтогенеза спо-
собствует активизации клеточных и гуморальных 
факторов неспецифической резистентности орга-
низма.

Среди поросят контрольной группы за пери-
од новорожденности и подсоса зафиксировано 26 
случаев заболеваний, при этом терапия возникших 
заболеваний была лишь в 24 случаях успешной, 
2 поросенка пали от истощения и обезвоживания 
в результате поноса незаразной этиологии. В 1-й 
опытной группе зафиксировано 11 случаев заболе-
ваний поросят, из которых 10 излечилось и 1 пал, 
во 2-й опытной – 9 случаев заболеваний поросят, 
все из которых излечились. Средняя продолжитель-
ность заболеваний поросят контрольной группы со-
ставила 1,96 суток, 1-й опытной – 1,55 суток, а 2-й 
опытной – 1,67 суток. Заболеваемость поросят 1-й 
и 2-й опытной групп оказалась ниже контрольного 
показателя соответственно на 30 и 34 %, кроме того 

достоверно улучшились показатели эффективности 
терапевтических мероприятий и сохранности.

Среди поросят-отъемышей контрольной группы 
зарегистрировали 14 случаев заболеваний незараз-
ной этиологии, терапия 13 из них была успешной 
с общей продолжительностью болезней 2,43 суток, 
один поросенок-отъемыш пал. В 1-й опытной груп-
пе зафиксировано 7 случаев заболеваний, терапия 
всех из них была успешной, а средняя продолжите-
льность составила 1,86 суток. Во 2-й опытной груп-
пе зафиксировано 5 случаев заболеваний поросят, 
все из которых излечились в среднем через 2,00 су-
ток. Таким образом, применение иммунотропных 
препаратов способствовало снижению количества 
заболеваний поросят в период отъема в 2,0-2,8 раза, 
а их продолжительности – на 0,43-0,67 суток.

В период откорма среди свиней контрольной 
группы возникло 12 случаев заболеваний, в 1-й 
опытной – 7, а во 2-й опытной – 8. Средняя продол-
жительность заболеваний животных составила 3,25 
суток,  2,86 и 2,88 суток соответственно. При этом 
терапия при всех случаях заболеваний во всех трех 
группах была эффективной.

Таким образом, на основе анализа заболевае-
мости и сохранности свиней в периоды новорож-
денности, подсоса, отъема и откорма выявлено, что 
внутримышечное введение иммунотропных препа-
ратов PigStim-C и PigStim-M поросятам в раннем 
периоде постнатального онтогенеза снижает коли-
чество заболеваний, сокращает сроки выздоровле-
ния и повышает эффективность терапевтических 
мероприятий. При этом сохранность свиней опыт-
ных групп за весь период исследований составила 
98,0 и 100,0% против 94,0% в контрольной группе.

В возрасте 210 суток был произведен кон-
трольный убой свиней по пять голов из каждой 
группы. 

Установлено, что убойный выход у свиней кон-
трольной группы составил 67,83% при средней 
массе туш 70,40 кг. Убойная масса свиней 1-й и 2-й 
опытных групп составила соответственно 76,62 и 
77,48 кг, что на 6,22 и 7,08 кг больше контрольного 
показателя (табл. 1).

Показатель
Группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Предубойная масса, кг 103,79 110,92 112,34
Абсолютный привес, кг 102,79 109,92 111,34
Среднесуточный прирост, г 489 523 530
Убойная масса, кг 70,4±0,28 76,62±0,48 77,48±0,62

Таблица 1 – Мясная продуктивность свиней
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Количество жилованной свинины, полученной 
от полутуш свиней 1-й опытной группы, оказалось 
больше контрольного показателя в среднем на 1,88 
кг, а 2-й опытной группы – на 2,16 кг. Кроме того от 
полутуш свиней 1-й и 2-й опытных групп получено 
шпика больше на 0,43 и 0,50 кг, а ребер для копче-
ния – на 0,27 и 0,31 кг соответственно, нежели в 
контроле. 

ВЫВОД. Иммунотропные препараты PigStim-C 
и PigStim-M в условиях промышленной технологии 
не оказывают негативное влияние на клинико-фи-
зиологическое состояние организма, обеспечива-
ют здоровье и сохранность свиней, активизируют 
гемопоэз, клеточные и гуморальные факторы нес-
пецифической защиты организма и способствуют 
реализации биоресурсного потенциала мясной про-
дуктивности.
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Показатель
Группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Убойный выход, % 67,83 69,08 68,97
Масса охлажденной полутуши, кг 34,74±0,13 37,78±0,24 38,22±0,31
Свинина жилованная, кг 21,65 23,53 23,81
Шпик, кг 4,93 5,36 5,43
Шкурка, кг 2,36 2,57 2,60
Ребра для копчения, кг 3,13 3,40 3,44
Сухожилия, хрящи, кг 0,66 0,72 0,73
Технические зачистки и потери, кг 0,07 0,08 0,08
Кости, кг 1,95 2,12 2,14
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